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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002179-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUZILIO BOZIO (RÉU)

TEREZINHA BERNARDES BOSIO (RÉU)

 

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

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

da Parte Requerida (Id 15693668), de Confinantes (Id 13397024) e 

Eventuais Terceiros e Interessados (Id 13167091); II) certificar a 

tempestividade das manifestações do Estado de Mato Grosso (Id 

13302403) e Município de Alta Floresta (Id 13461380), bem como o 

decurso de prazo da União (Intimação de Id 1296288, realizada através da 

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso); III) intimar a Parte 

Autora para manifestar-se, quanto ao prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB - SP0340927A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

de recolhimento das custas sob Id 16145324, pela Parte 

Requerida/Reconvinte; II) intimar a Parte Autora/Reconvinda para 

manifestar-se, ao teor dos Arts. 343, §1º e 350 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001159-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE CINTRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO DA SILVA OAB - 667.983.379-53 (PROCURADOR)

 

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

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

Ministerial sob Id 16140270, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001179-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA TRESSO TERRIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

 

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

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

Ministerial sob Id 16140275, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003036-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIANO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FREIRE DE BARROS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Art. 701, XVII da CNGC, Decisão de Id 

10713736 e Parecer Ministerial sob Id 16133584, impulsiono estes autos 

com o fito de intimar a Parte Autora para apresentar, no prazo de 30 

(trinta) dias: I) a qualificação completa dos herdeiros (à exceção de Willian 

Freire de Barros - Id 10831800 e 10831780), nos moldes do Art. 319, II do 

CPC, a fim de viabilizar sua inclusão no Polo Passivo, bem como posterior 

Citação; II) certidão de dependentes do INSS, bem como certidão de 

inexistência de testamento, expedida pelo CENSEC, ao teor do Art. 2º do 

Provimento de nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001968-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN GIEYSE SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

R. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

Ministerial de Id 16153986, impulsiono estes autos com o fito de intimar a 

Parte Autora para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

documentos pessoais de Pedro Conceição Oliveira e Isabel Maria Silva 

Oliveira.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 3840-34.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Souza Santos, Elena Lins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos, Antonia Freitas Santos, 

MILTON GAETANO, Darci Zanovelo Gaetano, Leandro Belucio, Caroline 

Gomes Moscardini Belucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324 / MT, Eugenio Lasch - OAB:2.062-A / MT

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

OAB:14735-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Trata-se de ação de divisão de imóvel rural proposta por Carlito Souza 

Santos contra Nelito Souza Santos, Antonia Freitas Santos, Milton 

Gaetano, Darci Zanovelo Gaetano, Leandro Belucio e Caroline Gomes 

Moscardini Belucio, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Entre um ato e outro, em sede de audiência realizada por este Juízo as 

partes manifestaram o interesse de acordarem (fls. 361/362).

Foi juntado o acordo (fls. 365/367).

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, frisa-se que o acordo firmado entre as partes não diz 

respeito ao processo como um todo, haja vista que o mesmo é parcial, no 

entanto, não há nenhum óbice para sua homologação, tendo em conta que 

observa os requisitos para o julgamento antecipado do mérito (art. 356 do 
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CPC/15).

Assim, considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

acordos celebrados entre as partes e juntado às fls. 365/367, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, uma vez que são maiores, capazes e os direitos em questão 

são disponíveis.

Via de consequência, JULGO PARCIALMENTE O MÉRITO DA DEMANDA, 

declarando-a EXTINTA, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” e art. 

356, ambos do CPC/2015, em relação aos litigantes Leandro Belúcio, 

Caroline Gomes Moscardine Belúcio, Milton Gaetano e Darci Zanovelo 

Gaetano.

OFICIE-SE ao Cartório competente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

efetue o desmembramento da matrícula n° 9.533 inscrita no livro 2-AU, nos 

termos estabelecidos no item “2”, alínea “a”, do acordo constante à fl. 366.

CONSIGNE-SE no ofício que fica dispensada a apresentação de memorial 

descritivo pelo INCRA, ante a resolução da lide ter sido consensual.

 Sem condenação em custas e/ou honorários nesta fase processual.

Certifique-se a Secretaria da Vara no que couber, inclusive quanto ao 

trânsito da presente.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121033 Nr: 8263-32.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o feito e com fulcro no art. 701, § 

2º, do CPC/15, CONSTITUO de pleno direito o crédito da parte autora em 

título executivo judicial. Via de consequência, DECLARO EXTINTA A 

DEMANDA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das despesas judiciais, bem como honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC/15).Com o trânsito em julgado e 

tratando-se de execução por quantia certa, INTIME-SE a parte devedora 

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

devida, devendo ser consignado no ato intimatório que, em não efetuando 

o pagamento em tal prazo, o montante será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 

de 10% (dez por cento), se parte credora assim o requerer.3) Se 

decorrido tal prazo sem que se tenha efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE, 

imediatamente e independentemente de novo despacho, MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 

523 do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93642 Nr: 1790-35.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jansen & Martins Ltda - ME, Cleberson Miguel Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposto por Jansen & Martins Ltda 

– ME contra o Banco do Brasil S/A., ambos qualificados nos autos.

Às fls. 262/264 e 271/272 o executado acostou aos autos os 

comprovantes de pagamento, um no valor de R$ 9.282,95 (nove mil 

duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), de acordo 

com o valor apurado pela Contadoria do Juízo e outro no valor de R$ 

2.496,60 (dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta 

centavos) correspondente ao valor faltante, pugnando pela extinção do 

feito pelo pagamento.

O exequente manifestou-se apenas em relação ao valor R$ 9.282,95 

(nove mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 

requerendo a sua liberação (fls. 268/269).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Em relação ao valor apurado pela Contadoria do Juízo (fls. 251/252), as 

partes concordaram com a quantia, tendo o executado efetuado o 

depósito. Quanto ao valor depositado em juízo de R$ 2.496,60 (dois mil 

quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) não há 

qualquer pedido da parte exequente.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 268/269 no que concerne ao levantamento 

do valor de R$ 9.282,95 (nove mil duzentos e oitenta e dois reais e 

noventa e cinco centavos), determinando a expedição de alvará judicial 

para liberação da parcela incontroversa, depositada às fls. 264, para a 

conta bancária indicada nos autos pelo exequente.

Determino, ainda, a intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar quanto ao valor depositado às fls. 271/272, 

requerendo o que entender de direito, devendo inclusive informar eventual 

satisfação do seu crédito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107560 Nr: 2938-13.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Severo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda, Edson Luiz 

Szumovisk, Nobre Seguradora do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:OABPE 21098, Lucineide Maria de Almeida Alburquerque - 

OAB:OAB/SP 72.973, Maria Emilia Gonçalves de Rueda - 

OAB:23748/RE, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Ante o exposto:1) REJEITO “in tontum”, os embargos declaratórios 

apresentados pela embargante por não haver nenhuma omissão na 

decisão proferida nos autos, mantendo-a inalterada.2) DEFIRO o pedido 

em relação as benesses da Justiça Gratuita, todavia, deixo de aplicar a 

suspensão pela irretroatividade do benefício as condenações já 

impostas.Por fim, deverá ser observado pela Secretaria de Vara, em caso 

de interposição de recurso pela parte, a interrupção de que trata o art. 

1.026 do CPC/2015.INTIMEM-SE as partes acerca do presente.Cumpra-se 

a sentença retro até seu efetivo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 4952-04.2012.811.0007

 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: Brasil Telecom S/A

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

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais foram apresentadas pelas partes 

e que a autora foi intimada para apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal, mas quedou-se inerte (fls. 728), nos termos do artigo 1.010, § 3º, do 

CPC/15, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

para apreciação dos recursos interpostos, com as homenagens deste 

Juízo.

 Em relação ao pedido de levantamento do valor depositado em juízo a 

título de caução às fls. 606/609, como ficou consignado na r. sentença 

que o juízo deliberaria sobre o valor após o trânsito em julgado e tendo as 

partes interposto recurso de apelação, deixo, por ora, de apreciar o 

pedido, visando evitar qualquer prejuízo as partes em caso de alteração 
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da sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115586 Nr: 3891-40.2014.811.0007

 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: Luiz Antonio Navarro Encinas

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

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

OAB:16332/O MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido não trouxe aos autos a certidão de 

existência e/ou inexistência de dependentes habilitados à pensão por 

morte, concordando apenas com o pedido de habilitação dos herdeiros 

(fls. 111v), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente aos autos a referida certidão.

Quanto ao laudo médico, tendo em vista que o profissional nomeado, por 

duas vezes, foi intimado para trazer o referido documento, sem a 

imposição de nenhuma cominação e em ambas oportunidades não atendeu 

a ordem judicial, INTIME-SE o Dr. Amil Santo Aued para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar o laudo médico, sob pena de comunicação a 

corporação profissional respectiva e arbitramento de multa (art. 467, § 1º, 

do CPC/15).

Decorrido os prazos, com ou sem as manifestações, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59521 Nr: 4103-71.2008.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalves e Matos Ltda, Otoniel de Matos, 

Noemia Ferreira Siqueira de Matos, Marlene Ferreira de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s)/procuradore(s) da 

parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar(em) 

requerendo o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003748-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BANDEIRA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003748-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA BANDEIRA MOTA RÉU: INSS Vistos. 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. Entendo 

necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela antecipada, a 

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

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

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

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

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão por que FIXO 

os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V 

da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação, 

INTIME-SE os interessados para comparecimento ao ato processual, 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia. 

Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência para que a 

médica nomeada compareça com seus documentos pessoais junto à 

Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, e de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

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

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, 

nomear assistente técnico. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 19 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115008 Nr: 3416-84.2014.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Junior Gotarde - 

OAB:25166/0

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

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

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a assinatura da 

petição de fls. 71/74.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003518-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA MUNIZ BELIDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da carta precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002722-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002722-59.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro e concedo à parte autora o prazo de 60 (sessenta) dias para o fim 

de comprovar a mora do requerido. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Alta 

Floresta, MT, 2 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003038-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA CIELI DELARINCY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003038-09.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da inércia 

da parte requerida (certidão sob o ID 15631536 ), aplico-lhe as penas do 

art. 400 do CPC e declaro devido o crédito apresentado pela parte autora 

(ID 15358861 - Pág. 3). Por conseguinte, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo. Alta Floresta, MT, 2 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000632-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TEREZINHA TEZA CANARIN (AUTOR(A))

SERGIO REINALDI CANARIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000632-78.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por SERGIO REINALDO CANARINI, e 

ANTONIA TEREZINHA TEZA CANARI, em face de Cooperativa Agrícola de 

Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, sendo ainda incluídos como 

confinantes Maurilio de Goes, Nivaldo Candido Moreira e Raimison 

Fernando Gobetti. Alega que o lapso temporal exigido está devidamente 

preenchido, na medida em que a sua posse, somada com os antigos 

possuidores, ultrapassam 30 (trinta) anos. Ainda, que a posse é mansa e 

pacífica do imóvel urbano com área de 500,00m2 (quinhentos metros 

quadrados), identificado pelo lote n.º 04, quadra R-2, situado no 

Loteamento Denominado Embrião Urbano de Carlinda, objeto da matrícula 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 

1.403, Livro 2-G. Com a exordial vieram diversos documentos. Recebida a 

inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça e determinou-se a citação do 

requerido e dos confinantes (Id n. 12238542). Citação pessoal da 

Requerida, sendo que ofertou Contestação, Id n. 13041697. Impugnação à 

contestação, Id n. 15045690. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo do anterior 

adquirente, José Pereira de Souza, eis que tal pedido padece de previsão 

legal. No mais, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Alta Floresta, MT, 2 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003540-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERANDA NONATO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003540-11.2018.8.11.0007 Vistos. DETERMINO A 

EMENDA À INICIAL, momento em que deverá ser comprovada a condição 

de credora da parte autora (vínculo mínimo com a parte demandada), sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC), vez que a 

simples indicação de login não é suficiente para comprovar o efetivo o 

vínculo contratual apontado na inicial. Ainda, em razão igual prazo, indique 

a profissão da parte autora, bem como junte o holerith atualizado, vez que 

o apresentado nos autos é do mês 06/2017. Com ou sem o cumprimento 

do determinado, transcorrido in albis o prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE 

e façam-se os autos conclusos. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 

2 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000459-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINALGE TIAGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 
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certidão sob ID 15736823.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002268-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, informar se a parte executada 

cumpriu o acordo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002960-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002960-78.2018.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Postergo a análise da tutela de urgência, consistente na 

transferência do veículo e da dívida advinda deste para após a 

apresentação de resposta pela parte requerida. Nos termos do art. 334, 

do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, para comparecimento à 

solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), 

devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar 

se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, do CPC. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. INTIME-SE a 

parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso no artigo 334, 

§3, da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 16 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003807-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISA LOPES DE LIMA OAB - 035.602.241-28 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003807-80.2018.8.11.0007 Vistos. 1-CONSIGNO 

que não cabe distribuição por dependência à ação principal que fixou ou 

homologou os alimentos, tendo em vista que aquela ação já foi extinta, com 

trânsito em julgado, razão pela qual não se observa justificativa apta a 

atrair a distribuição por dependência regulada no artigo 286, do CPC. 

2-INTIME-SE a parte autora,ATRAVÉS DA SECRETARIA DA VARA, em 

razão de erro no sistema, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE 

a inicial com o fim de juntar a sentença e a certidão do trânsito em julgado, 

a qual homologou o acordo de alimentos no processo sob o cód n. 

134589, que tramitou na 6ª Vara desta Comarca, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 3-Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 24 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003536-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR XAVIER DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003536-71.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento c/c pedido de tutela 

incidental de exibição de documento ajuizada por ADAIR XAVIER DA CRUZ 

em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, todos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 6.935,00 (seis mil e 

novecentos e trinta e cinco reais) para fins de adquirir 02 (duas) cotas 

AdCentral Family. Segue afirmando, que investiu todas as suas economias 

nas aludidas contas e pretende ser ressarcida por meio do bloqueio 

judicial dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de 

Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 

76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª 

Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão 

do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a apresentação 

de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede,; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur , 

de forma a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública; a determinação à requerida para exibição de 

documentos (contrato da autora, bem como planilhas demais documentos 

que estejam em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o 

autor e réu). Sob o id nº 15701718, foi determinada a emenda à inicial, com 

o fim de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora indicou os logins e requereu a inversão do ônus da prova. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das 

condições da ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação 

de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na ação civil 

pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em 

desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação dos logins 

junto à exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a 

presente ação. Desta feita, não demonstrou a parte autora a existência de 

relação jurídica entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, 

conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para 

a propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. 

Acerca do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - 

LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - 

EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do 

direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva que 

pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por 

ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto não provada, 

por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao 

indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. O 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser 

tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - 

AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal 

de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, 

havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 10 de 760



propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1002131-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO (RÉU)

DOMICIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANA GORETE ROQUE SAGIN OAB - MT10486/O (ADVOGADO(A))

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002131-34.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

existência de conexão entre a presente ação e as sob os números 

1 0 0 2 1 3 5 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ,  1 0 0 2 1 3 3 - 0 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 , 

1 0 0 2 1 3 4 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ,  1 0 0 2 1 3 2 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 , 

1002129-64.2017.8.11.0007 e 1002130-49.2017, e ainda, a necessidade 

de oportuno julgamento em conjunto (inteligência do art. 55, § 1º), 

SUSPENDO o processo, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do Código 

de Processo Civil, pelo prazo de 01 (um) ano ou até que venham 

conclusos os autos associados para prolação de decisão definitiva. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000501-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA COSTA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000501-06.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Analisando 

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

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

no art. 357, do CPC. No ponto, vê-se que se encontra pendente de análise 

a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré sob o ID 14297496, o que 

passo a apreciar. Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em 

que o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, 

deu-se em 01.12.2016 (ID 11976189) e o ajuizamento da demanda, em 

28.02.2018, interregno este, correspondente a menos de 02 (dois) anos, 

destoando por completo do período prescricional aplicável ao presente 

caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a 

prejudicial de mérito aventada pela parte ré. Inexistem outras preliminares 

ou questões processuais a serem decididas. 2) Entendo necessária, in 

casu, a produção de prova testemunhal para o fim de verificar a condição 

de segurado especial da autora. 3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como 

principal ponto controvertido, o exercício de atividade laboral rural na 

forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 4) DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06.02.2019, às 13:30 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as partes e suas testemunhas, cujo rol deverá 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 

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

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

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

Processo Civil, para o caso de não comparecimento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 11 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001249-38.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Analisando 

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

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

no art. 357, do CPC. No ponto, vê-se que se encontra pendente de análise 

a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré sob o ID 14538321, o que 

passo a apreciar. Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em 

que o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, 

deu-se em 28.07.2017 (ID 12962449) e o ajuizamento da demanda, em 

27.04.2018, interregno este, correspondente a menos de 01 (um) ano, 

destoando por completo do período prescricional aplicável ao presente 

caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a 

prejudicial de mérito aventada pela parte ré. Inexistem outras preliminares 

ou questões processuais a serem decididas. 2) Entendo necessária, in 

casu, a produção de prova testemunhal para o fim de verificar a condição 

de dependência econômica da autora em relação ao filho. 3) Sem o 

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

atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 
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4) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06.02.2019, às 

14:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas 

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

contar da intimação desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC). CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do Código de Processo Civil, para o caso de não comparecimento. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 11 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70187 Nr: 3160-83.2010.811.0007

 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: Malvina Fernandes Rosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se nos termos da sentença de fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38548 Nr: 3929-67.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Mofardini Dala Lasta

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

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

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

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da impugnação à execução de fls. 202/210, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141259 Nr: 3647-43.2016.811.0007

 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: Maico Patrick Guchert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão inicial com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Expeça-se o pertinente ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da perita designada, conforme dados de fl. 78. Após o 

transito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136526 Nr: 1117-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Eduardo Alves Marçal, OAB 13311/MT, para devolução dos autos 

1117-66.2016.811.0007, código 136526, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143404 Nr: 4831-34.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rufino do Nascimento - Espólio, Aldenor do 

Nascimento, Antenor do Nascimento, Agenor do Nascimento, Laudenor do 

Nascimento, Geneci do Nascimento Motta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

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

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil e declaro como devido o valor total de R$ 4.156,24 (quatro 

mil, cento e cinquenta e seis reais com vinte e quatro centavos), sendo R$ 

1.824, 38 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais com trinta e oito 

centavos), à título de abono natalino e R$ 2.332,86 (dois mil, trezentos e 

trinta e dois reais com oitenta e seis centavos), à título de honorários 

sucumbenciais.Isento a parte exequente do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, eis que se trata de beneficiária da 

Gratuidade de Justiça.Intimem-se.Certificado o transito em julgado, 

expeça-se o pertinente RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60479 Nr: 40-66.2009.811.0007

 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: Gilberto Gregório de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Izabel 

Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF

 Ante o exposto, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às fls. 

275/280. Contudo, esclareço que, após a fixação do quantum devido em 

procedimento de liquidação de sentença, incidirão juros moratórios de 1% 

ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do 

evento danoso (sequestro ocorrido aos 5/12/2008), nos termos da Súmula 

43/STJ. No mais, mantenho a sentença embargada em todos os seus 

termos.Intimem-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-44.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSBEVAN BENTO AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para manifestar-se, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 12 de 760



prazo de 05 (cinco) dias, bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE APIACAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seus 

patronos, para manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENI APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seus 

patronos, para manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENINI PINEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002145-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE APARECIDA MENINI 

PINEDA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o 

comprovante de residência de ID nº. 13679749 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 seu domicílio 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, 8 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000161-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILANIA VIANA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que os embargos à execução apresentados pela 

parte requerida no ID nº 15958372, foram interpostos tempestivamente. 

Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para, querendo, manifestar-se acerca da juntada dos 

embargos à execução juntados no ID nº 15958372, no prazo de 15 

(quinze) dias. Alta Floresta, 25 de outubro de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TERESINHA WAGNER (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor da 

diligência juntada no ID nº 15469454, para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA TOSHIE MIURA TAKEICHI DEITOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE OAB - SP0290802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus 

representantes legais, para indicar os dados bancários: número da conta 

(corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular 

da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 25 de outubro de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA APARECIDA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor do 

documento juntado no ID nº 15784095, para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLEZIA PIANOVSKI PAJANOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 16132283, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIENE MONTE RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000455-85.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIENE MONTE RICARDO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, I do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Suspensão do feito – Afetação de Recurso Repetitivo 

Inicialmente, cumpre apreciar o pleito da requerida quanto a suspensão do 

presente feito, em razão da afetação dos autos dos REsp. 1.525.174/RS e 

1.525.134/RS, para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, por 

compartilhar o presente feito dos assuntos abordados nos citados 

recursos especiais. Vale anotar que o caso em comento a autora 

pretende a reparação por dano moral em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplência, alegando ainda a inexistência de 

relação jurídica entre as partes. O Resp. 1.525.134/RS, com afetação em 

07.06.2016, sendo parte integrante do Tema 954, do STJ, refere-se aos 

temas a seguir elencados: - Ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) prestação de 

serviços de telefonia e internet, 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 ou (má) prestação 

de serviços de telefonia e internet - 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 parte autora 

na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Contudo, tal tema foi desafetado em 

24.06.2016, pelo i. relator, Ministro Luís Felipe Salomão. Já o REsp 

1.525.174/RS permanece afetado – Tema 954, mas elenca temas diversos 

dos discutidos nos autos em estudo, senão vejamos: - 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 de dolo ou 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 o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Assim, ante as considerações tecidas 

acima, verifica-se que os assuntos discutidos nos autos não são 

correlatos aos atualmente contidos no Tema 954, do STJ, sendo, portanto, 

inoportuno o pedido de suspensão do feito, posto a desafetação do Resp. 

1.525.134/RS. b) Incompetência Juizado Especial em decorrência da 

complexidade da causa Em sede de impugnação a contestação a parte 

autora defende a incompetência do Juizado Especial para conhecer desta 

demanda, pois a causa seria complexa e dependeria de perícia junto ao 

áudio apresentado pela ré. Analisando referida prova evola-se que a 

autora confirma dados pessoais como nome completo, endereço, nome da 

genitora e do esposo, não havendo dúvidas de que se trata da autora. 

Ademais, é certo que a seu turno a requerente não impugnou o teor da 

gravação, sendo fato que sequer manifestou-se sobre a contestação e as 

provas apresentadas, de modo que tenho por desnecessária a realização 

de perícia. c) Incompetência territorial Rejeito a preliminar de incompetência 

territorial sob o argumento de que o comprovante de residência 

apresentado pela autora não está em seu nome, porque não pode o Juiz, 

que não tem função legislativa, criar novo motivo de extinção do processo, 

com base na ausência de prova de domicílio ou da residência. Neste 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

PROVIDA 1. É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte 

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem requisitos 

que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua 

petição inicial. 2. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu 

endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, 

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do 

comprovante de residência não enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo". Precedentes desta Corte. 

4. Ressalte-se que, não obstante a inexigibilidade da juntada do 

documento em questão, a parte autora acostou aos autos, posteriormente, 

seu comprovante de residência, fato este que permite o exercício do juízo 

de retratação, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 296, caput, 

do CPC, em homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça 

e ao princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito. (TJMG - AC 15841 MG 2009.01.99.015841-6, 

DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTE, julgamento 17/08/2011, 

SEGUNDA TURMA, publicação e-DJF1 p.384 de 09/09/2011). Ademais é 

importante asseverar que o rito dos juizados especiais é pautado pela 

simplicidade do procedimento e tal exigência é fruto de um formalismo não 

adotado pelo procedimento sumaríssimo adotado pela Lei nº. 9.099/95. 

Destarte, analisadas em conjunto as provas coligidas nos autos, mormente 

aquelas apresentadas pela ré, demonstram que a autora reside nesta 

comarca não prosperando a alegação em testilha. II – Mérito Inicialmente, 

registro que no caso concreto é inviável a homologação do pedido de 

desistência da ação formulado pela autora no ID nº. 10979824, porquanto 

incide o disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, 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.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de 

lide temerária, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

contestação, e é fácil concluir que diante da apresentação das telas 

sistêmicas e gravação telefônica a parte reclamante somente tenta se 

esquivar do julgamento com a resolução do mérito da demanda. No mérito, 

afirma a autora ter tido seu nome indevidamente negativado pela ré, 

porquanto alega jamais ter utilizado os servidos da empresa de telefonia 

requerida. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico, 

em razão de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a existência 

de relação jurídica anexou telas sistêmicas, faturas e gravação de contato 

telefônico mantido com a autora após a distribuição da ação. De se 

observar que as faturas de ID nº. 10859411 apontam débitos vencidos em 

28/03/2016, no importe de R$ 60,40 (sessenta reais e quarenta centavos); 

27/07/2016, no total de R$ 49,89 (quarenta e nove reais e oitenta e nove 

centavos), e 30/05/2016, no valor de R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e 

três centavos), que somadas totalizam R$ 168,70 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta centavos), que corresponde ao valor da inscrição objeto 

da presente demanda. Consigno que apesar de ter sido encartada ainda 

as faturas correspondentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 

2015, o documento de ID nº. 10859418 – Pág. 8 demonstra que ambas 

foram pagas pela autora. Observa-se que a parte requerida juntou aos 
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autos provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as 

partes, ou seja, serviços de telefonia contratados pela autora, que em 

decorrência do inadimplemento fora procedida à inscrição do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, é certo que ao invés de 

impugnar a contestação a requerente pugnou pela desistência do feito, o 

que permeia concluir que a tese arguida pela ré procede. Desse modo, a 

narrativa da autora de que jamais manteve qualquer relação jurídica com a 

demandada, e possivelmente houve fraude na contratação, cai por terra 

quando analisados os áudios encartados pela ré, ocasião em que a 

requerente confirma a informação de que possuiu a linha telefônica nº. 

66-984279778, bem como que cancelou o plano, porém continuou 

recebendo contas. Ainda, confirma seu nome completo, endereço 

residencial bem como o nome de sua genitora, e informa que o número da 

chamada pertence ao seu esposo Nelson Teixeira Filho, o que corrobora a 

hipótese de veracidade do alegado. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes. Segundo 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste 

modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ela alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a 

parte autora não efetuou o pagamento dos serviços contratados, de forma 

justa, adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente 

nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Nessa senda, a inscrição do 

nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito 

configura-se exercício regular de direito. Outrossim a doutrina é uníssona 

em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos 

e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. 

Portanto, conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos 

litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das 

expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade 

probatória. Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece que 

incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Ora, para que os danos morais sejam reparados é 

necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte 

econômico das partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias 

que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, 

para que não implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se 

pode admitir. Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e 

atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Destarte, o documento de ID nº. 3051099 - Pág. 6 

demonstra a existência de negativação anterior aquela objeto da presente 

demanda, afastando ainda mais a incidência de dano moral suportado pela 

autora. Comprovada a legalidade da dívida o pedido contraposto para 

prospera, devendo a autora pagar os valores objetos da inscrição. Desse 

modo, conforme requerido em pedido contraposto pela ré, tenho que a 

parte autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé. Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que comprovado 

que contratou os serviços da requerida e por liberalidade não efetuou o 

pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e ardiolosa da 

requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação por dano 

moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que contraria a 

probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, 

consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo Ante o exposto, afasto a 

preliminar arguidas e JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a 

autora a efetuar o pagamento do importe total de R$ 168,70 (cento e 

sessenta e oito reais e setenta centavos), correspondente à dívida objeto 

da inscrição em cadastro de inadimplente. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época 

do pagamento, bem como CONDENO a autora ao pagamento das custas 

do processo e dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

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

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000455-85.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIENE MONTE RICARDO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, I do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Suspensão do feito – Afetação de Recurso Repetitivo 

Inicialmente, cumpre apreciar o pleito da requerida quanto a suspensão do 

presente feito, em razão da afetação dos autos dos REsp. 1.525.174/RS e 

1.525.134/RS, para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, por 

compartilhar o presente feito dos assuntos abordados nos citados 

recursos especiais. Vale anotar que o caso em comento a autora 

pretende a reparação por dano moral em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplência, alegando ainda a inexistência de 

relação jurídica entre as partes. O Resp. 1.525.134/RS, com afetação em 

07.06.2016, sendo parte integrante do Tema 954, do STJ, refere-se aos 

temas a seguir elencados: - Ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) prestação de 

serviços de telefonia e internet, 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 ou (má) prestação 

de serviços de telefonia e internet - 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 parte autora 

na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Contudo, tal tema foi desafetado em 

24.06.2016, pelo i. relator, Ministro Luís Felipe Salomão. Já o REsp 

1.525.174/RS permanece afetado – Tema 954, mas elenca temas diversos 

dos discutidos nos autos em estudo, senão vejamos: - 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 
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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 de dolo ou 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 o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Assim, ante as considerações tecidas 

acima, verifica-se que os assuntos discutidos nos autos não são 

correlatos aos atualmente contidos no Tema 954, do STJ, sendo, portanto, 

inoportuno o pedido de suspensão do feito, posto a desafetação do Resp. 

1.525.134/RS. b) Incompetência Juizado Especial em decorrência da 

complexidade da causa Em sede de impugnação a contestação a parte 

autora defende a incompetência do Juizado Especial para conhecer desta 

demanda, pois a causa seria complexa e dependeria de perícia junto ao 

áudio apresentado pela ré. Analisando referida prova evola-se que a 

autora confirma dados pessoais como nome completo, endereço, nome da 

genitora e do esposo, não havendo dúvidas de que se trata da autora. 

Ademais, é certo que a seu turno a requerente não impugnou o teor da 

gravação, sendo fato que sequer manifestou-se sobre a contestação e as 

provas apresentadas, de modo que tenho por desnecessária a realização 

de perícia. c) Incompetência territorial Rejeito a preliminar de incompetência 

territorial sob o argumento de que o comprovante de residência 

apresentado pela autora não está em seu nome, porque não pode o Juiz, 

que não tem função legislativa, criar novo motivo de extinção do processo, 

com base na ausência de prova de domicílio ou da residência. Neste 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

PROVIDA 1. É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte 

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem requisitos 

que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua 

petição inicial. 2. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu 

endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, 

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do 

comprovante de residência não enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo". Precedentes desta Corte. 

4. Ressalte-se que, não obstante a inexigibilidade da juntada do 

documento em questão, a parte autora acostou aos autos, posteriormente, 

seu comprovante de residência, fato este que permite o exercício do juízo 

de retratação, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 296, caput, 

do CPC, em homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça 

e ao princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito. (TJMG - AC 15841 MG 2009.01.99.015841-6, 

DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTE, julgamento 17/08/2011, 

SEGUNDA TURMA, publicação e-DJF1 p.384 de 09/09/2011). Ademais é 

importante asseverar que o rito dos juizados especiais é pautado pela 

simplicidade do procedimento e tal exigência é fruto de um formalismo não 

adotado pelo procedimento sumaríssimo adotado pela Lei nº. 9.099/95. 

Destarte, analisadas em conjunto as provas coligidas nos autos, mormente 

aquelas apresentadas pela ré, demonstram que a autora reside nesta 

comarca não prosperando a alegação em testilha. II – Mérito Inicialmente, 

registro que no caso concreto é inviável a homologação do pedido de 

desistência da ação formulado pela autora no ID nº. 10979824, porquanto 

incide o disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, 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.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de 

lide temerária, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

contestação, e é fácil concluir que diante da apresentação das telas 

sistêmicas e gravação telefônica a parte reclamante somente tenta se 

esquivar do julgamento com a resolução do mérito da demanda. No mérito, 

afirma a autora ter tido seu nome indevidamente negativado pela ré, 

porquanto alega jamais ter utilizado os servidos da empresa de telefonia 

requerida. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico, 

em razão de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a existência 

de relação jurídica anexou telas sistêmicas, faturas e gravação de contato 

telefônico mantido com a autora após a distribuição da ação. De se 

observar que as faturas de ID nº. 10859411 apontam débitos vencidos em 

28/03/2016, no importe de R$ 60,40 (sessenta reais e quarenta centavos); 

27/07/2016, no total de R$ 49,89 (quarenta e nove reais e oitenta e nove 

centavos), e 30/05/2016, no valor de R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e 

três centavos), que somadas totalizam R$ 168,70 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta centavos), que corresponde ao valor da inscrição objeto 

da presente demanda. Consigno que apesar de ter sido encartada ainda 

as faturas correspondentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 

2015, o documento de ID nº. 10859418 – Pág. 8 demonstra que ambas 

foram pagas pela autora. Observa-se que a parte requerida juntou aos 

autos provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as 

partes, ou seja, serviços de telefonia contratados pela autora, que em 

decorrência do inadimplemento fora procedida à inscrição do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, é certo que ao invés de 

impugnar a contestação a requerente pugnou pela desistência do feito, o 

que permeia concluir que a tese arguida pela ré procede. Desse modo, a 

narrativa da autora de que jamais manteve qualquer relação jurídica com a 

demandada, e possivelmente houve fraude na contratação, cai por terra 

quando analisados os áudios encartados pela ré, ocasião em que a 

requerente confirma a informação de que possuiu a linha telefônica nº. 

66-984279778, bem como que cancelou o plano, porém continuou 

recebendo contas. Ainda, confirma seu nome completo, endereço 

residencial bem como o nome de sua genitora, e informa que o número da 

chamada pertence ao seu esposo Nelson Teixeira Filho, o que corrobora a 

hipótese de veracidade do alegado. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes. Segundo 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste 

modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ela alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a 

parte autora não efetuou o pagamento dos serviços contratados, de forma 

justa, adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente 

nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Nessa senda, a inscrição do 

nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito 

configura-se exercício regular de direito. Outrossim a doutrina é uníssona 

em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos 

e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. 

Portanto, conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos 

litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das 

expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade 

probatória. Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece que 

incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Ora, para que os danos morais sejam reparados é 

necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte 

econômico das partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias 

que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, 

para que não implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se 

pode admitir. Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e 

atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por 
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danos morais. Destarte, o documento de ID nº. 3051099 - Pág. 6 

demonstra a existência de negativação anterior aquela objeto da presente 

demanda, afastando ainda mais a incidência de dano moral suportado pela 

autora. Comprovada a legalidade da dívida o pedido contraposto para 

prospera, devendo a autora pagar os valores objetos da inscrição. Desse 

modo, conforme requerido em pedido contraposto pela ré, tenho que a 

parte autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé. Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que comprovado 

que contratou os serviços da requerida e por liberalidade não efetuou o 

pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e ardiolosa da 

requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação por dano 

moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que contraria a 

probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, 

consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo Ante o exposto, afasto a 

preliminar arguidas e JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a 

autora a efetuar o pagamento do importe total de R$ 168,70 (cento e 

sessenta e oito reais e setenta centavos), correspondente à dívida objeto 

da inscrição em cadastro de inadimplente. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época 

do pagamento, bem como CONDENO a autora ao pagamento das custas 

do processo e dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002843-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOLFETTO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor do 

documento juntado no ID nº 16060218, para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010947-51.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DAL ACQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI PAULO MALACARNE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010947-51.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO CEZAR DAL ACQUA 

EXECUTADO: LAURI PAULO MALACARNE Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte 

exequente, por duas vezes, para indicar bens da parte executada 

passíveis de penhora, referida parte quedou inerte, conforme certidões de 

ID nº. 12117747 e 14173114. Assim, impõe-se a extinção do feito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

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

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de agosto de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010284-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIOCAR AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA SILVA OAB - MS0019221A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010284-68.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: IRIS PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: RIOCAR AUTOCENTER LTDA - ME Vistos. Analisando os 

autos, constato que o credor postula pela suspensão do feito (ID num. 

13952842). DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo de suspensão processual, independente 

de nova intimação, deve o exequente se manifestar nos autos, sob pena 

de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002096-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA THEISS SARDELA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 14142043, foi interposto 

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

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

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

teor do recurso – ID - 14142043, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-14.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO(A))

 

Juntada do Comprovante de Resgate de Depósito Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DO PRADO BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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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 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SILVA BARROS BALSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (EXECUTADO)

 

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 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA BELETTATTI (REQUERENTE)

NADIR BELETTATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE FREITAS (REQUERIDO)

AGNALDO RODRIGUES LOPES (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 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA BELETTATTI (REQUERENTE)

NADIR BELETTATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE FREITAS (REQUERIDO)

AGNALDO RODRIGUES LOPES (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 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003374-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABG- MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Mateus Javier Rigo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar instrumento de procuração, 

a fim de regularizar a representação processual, bem como para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003374-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABG- MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Mateus Javier Rigo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

 

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 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010636-94.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDA IGINO DA ROSA (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: 

8010636-94.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: EMERSON DE ALMEIDA 

OLIVEIRA EXECUTADO: IZILDA IGINO DA ROSA Vistos. Tendo em vista 

que o débito que embasa o título executivo extrajudicial em comento já foi 

quitado, inclusive com o trânsito em julgado da sentença (ID num 

10920384), DEFIRO o pedido formulado pelo executado. Assim, oficie-se 

ao Cartório Extrajudicial competente determinar a suspensão do protesto 

do título. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003762-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D3 SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAULA DE QUEIROZ (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: 

1003762-76.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: D3 SERVICOS AMBIENTAIS 

EIRELI - ME EXECUTADO: LUIS GUSTAVO DE PAULA DE QUEIROZ 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, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002023-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS OLA (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: 

1002023-68.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 EXECUTADO: ALEX MARTINS OLA Vistos. Recebo a 

emenda à inicial, no que se refere à comprovação da condição atualizada 

de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Assim, 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, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-49.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARIANE BORGES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (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: 

8010068-49.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA ARIANE BORGES DA 

SILVA EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR 

BRUN, MATEUS DE TOLEDO Vistos. INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a Exceção à Pré-Executividade 

apresentada no ID nº 15530643. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 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: 1002248-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA ROCHA DA SILVA (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: 

1002248-88.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ANA ROSA ROCHA DA SILVA Vistos. 

INDEFIRO o pedido formulado no evento nº 15914091, porquanto a citação 

da pessoa física deverá ser feita de acordo com o enunciado nº 5 do 

FONAJE (mediante entrega da correspondência ou contrafé no endereço 

da parte ré, ainda que para terceiro, desde que identificado o seu 

recebedor). Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. 

Apresentado o endereço, designe-se nova data para sessão de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GAMA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 

1000995-36.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBSON APARECIDO GAMA 

NEVES EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL 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, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002739-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(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: 

1002739-32.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA RITA MAGALHAES 

ROCHA EXECUTADO: BANCO BMG 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, 25 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: 1000356-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS DOS CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (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: 

1000356-81.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE RAMOS DOS CARMO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. 

Perscrutando os autos, verifico que houve a homologação da transação 

celebrada entre as partes no evento nº 15086784, assim, não há que se 

falar em cumprimento de sentença. Intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de 

pagamento acostado no ID nº 12185555. Intime-se. Cumpra-se Alta 

Floresta/MT, 25 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011056-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VIANA RODRIGUES 65038550100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (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: 

8011056-31.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDECI VIANA RODRIGUES 

65038550100 EXECUTADO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre a decisão de ID num. 15101505, 

requerendo o entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002801-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 

1002801-72.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA RITA MAGALHAES 

ROCHA EXECUTADO: BANCO BMG 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, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003551-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES FEITOSA (EXECUTADO)

RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003551-40.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO ALVES FEITOSA, RAQUEL 

DOS SANTOS FERREIRA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovar a sua condição atualizada de 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno 

porte, conforme prevê o art. 8º da Lei n.º 9099/95, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Neste sentido, inclusive, é o enunciado 

135 do Fonaje: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 05 de 

dezembro 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: 1003724-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI SANTANA PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 1003751-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE OLIVEIRA VENTUROSO (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: 1003226-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FREDERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 20 de 760



ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 1003746-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (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 16:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-42.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE SOUZA GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação Advogado(a) da parte Autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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 06 de 

dezembro de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 06 de 

dezembro 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: 1003511-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL -SABESPREV 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.M VOLPE - ME (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 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-67.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VIANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010502-67.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS EXECUTADO: SERGIO VIANA DE CARVALHO Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo 

desbloqueio já foi ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1000779-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCAS FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

LOCOMOTIVA RIBEIRAO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCAS FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

LOCOMOTIVA RIBEIRAO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA TRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORINO TRES OAB - 132.534.509-10 (REPRESENTANTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSE PRESTADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA 

(REQUERIDO)

ACE - ALIANCA COBRANCAS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003808-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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: 

1000305-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIENE COSTA SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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, 24 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001366-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 

1001366-29.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 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, 24 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: 1000985-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000985-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DARLEI DOS SANTOS DE 

AZEVEDO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. 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, 

24 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: 1003515-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))
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ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 

1003515-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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, 24 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001741-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA REIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (EXECUTADO)

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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: 

1001741-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: REBECA REIS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, 

inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial 

de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, 

DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, 

ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a 

ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o 

valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual 

o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de 

penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para oferecimento 

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

intimação da penhora integral do valor exequendo ou do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1003402-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIANA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003402-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRIANA PEREIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos. Inicialmente, recebo o pleito 

de emenda à petição inicial (Id n° 15783910) no que tange à comprovação 

de endereço. Passo a análise do pleito de tutela provisória. Trata-se de 

pedido de tutela provisória objetivando compelir as requeridas a realizarem 

a troca de uma máquina de lavar roupa Electrolux LAC 13, 13 kg, (110 V), 

NFCI: FBE68AA8-A60F-4025-B8B6- A6D27F4BF6BB, tendo em vista o 

eletrodoméstico apresentar defeito. O artigo 294 do NCPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial, 

especialmente o print da mensagem de texto SMS/MMS (ID n° 15469832), e 

comprovante de coleta de mercadoria para encaminhamento à Assistência 

Técnica Autorizada (ID nº 15469833), o que demonstra que a parte autora 

buscou resolver o caso em questão na via administrativa, bem como 

decorreu o prazo estipulado no §1º, do artigo 18, do Código de Defesa do 

Consumidor; da mesma forma demonstrou o risco ao resultado útil do 

processo, pois caso a medida seja deferida somente ao final da demanda, 

com a possível procedência do pedido, certamente estará comprometida a 

efetiva execução das tarefas domésticas, sendo o objeto em questão 

essencial e indispensável para tal função. Assim, por estarem presentes, 

no caso em questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela 

provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que as 

requeridas realizem a troca do eletrodoméstico, qual seja, uma máquina de 

lavar roupa Electrolux LAC 13, 13 kg, (110 V), NFCI: 

FBE68AA8-A60F-4025-B8B6- A6D27F4BF6BB, no prazo de 48 (quarenta 

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

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

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

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

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

Consumidor. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011204-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIBER MOURA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(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: 

8011204-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: KLEIBER MOURA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 
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Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo ou do depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 

142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 

do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Às providências. Cumpra-se. 

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

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY BARROZO BASSANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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: 

1000992-81.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

WESLEY BARROZO BASSANI Vistos. Considerando a disposição do 

artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (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: 

1000500-55.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor 

exequendo. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora 

eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011274-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI OLIVEIRA (EXECUTADO)

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(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: 

8011274-59.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE 

MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: MANOEL GILDO DA SILVA, DARLEI 

OLIVEIRA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete 

sobre o valor exequendo. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

parcialmente frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 25 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (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: 

1000716-16.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOCHIO & MANOCHIO LTDA 

- ME EXECUTADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 25 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BATISTA TARTARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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: 

1000439-34.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIO BATISTA TARTARI Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora 

eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1000267-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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: 

1000267-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANE CRISTINA PEREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da justiça 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado apresentado pela parte 

recorrente, no efeito devolutivo (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, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003717-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DOMICIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

GIVANILDO BARBOSA GALINDO (REQUERENTE)

ALOISIA ANTOL GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT8358/B (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003717-72.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, MARIA JOSE DOMICIANO 

DOS SANTOS, GIVANILDO BARBOSA GALINDO, ALOISIA ANTOL 

GALINDO REQUERIDO: COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS 

LTDA, HDI SEGUROS S.A. Vistos. Designo audiência para oitiva da pessoa 

de Ademir Francisco Gomes, para o dia 26 de novembro de 2018, às 

17h00min. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002950-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN GISLAINE FONTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002950-34.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SUELEN GISLAINE FONTANA Vistos. Banco Bradesco Financiamento S.A. 

ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Sulene 

Gislaine Fontana, ambos devidamente qualificados nos autos, pedindo, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca Fiat, ano/modelo 

2010/2011, modelo Siena El Flex, cor Preta, placa NJK 0541, Renavem 

00282163867, Chassi 8AP372111B6006430, descrito na petição inicial, e a 

consolidação em suas mãos da propriedade e posse plena e exclusiva do 

referido bem alienado fiduciariamente em garantia. Alega na inicial que a ré 

deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21/04/2018, 

incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e §2º, do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Com a petição 

inicial foram juntados os documentos de ID nº 14747068/14808103. No ID 

nº14811073 foi deferida a liminar. Expedido mandado, este foi 

devidamente cumprido, sendo o bem apreendido e depositado em mãos do 

preposto da requerente, conforme certidão de ID15108923. No ID 

nº15224732 a parte requerida apresentou contestação, pugnando pela 

gratuidade da justiça, e preliminarmente alegou o valor equivocado à 

causa, visto que havia realizado o pagamento das parcelas nº 9, 10 e 11, 

cujos vencimentos eram 21/04/18, 21/05/18 e 21/06/18, em 14/08/2018, 

antes da propositura da presente ação. Que a única parcela vencida até a 

propositura da ação era a de 21/07/18; além disso, alegou a ausência de 

apresentação da cédula de crédito bancário original, não restando 

preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, nos termos do 

artigo 485, IV do CPC. No mérito, pugnou pela total improcedência dos 

pedidos iniciais, visto que não houve comprovação da mora da requerida, 

com a imediata revogação da liminar deferida. Requereu, ainda, a 

consignação em pagamento das parcelas nº12 e 13 com vencimentos em 

21/07/18 e 21/08/18, no valor de R$1.469,04, bem como consignar 

mensalmente as parcelas vincendas. Além disso, protestou em provar o 

alegado por todos os meios de provas admitidos. Com a contestação 

foram juntados os documentos de ID15224861/15225322. O Banco 

Bradesco Financiamentos S/A apresentou impugnação à contestação 

(ID15698080), alegando que o valor atribuído a causa deve ser retificado, 

visto que o valor integral da dívida perfaz o montante de R$26.105,85 

(vinte e seis mil cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Alega que 

a mora da requerida foi constatada, bem como a notificação extrajudicial 

foi encaminhada para o endereço fornecido pela ré quando da celebração 

do contrato. E ao final pugnou pela total improcedência da contestação 
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apresentada, com o julgamento procedente da presente ação. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, concedo os 

benefícios da justiça gratuita à requerida, visto que devidamente 

comprovada a sua hipossuficiência, não possuindo condições de arcar 

com os honorários e as custas processuais. Passo a preliminar do valor 

equivocado atribuído à causa, alegada pela requerida, assim, cabe 

esclarecer que esta merece prosperar, visto que nas ações de busca e 

apreensão, conforme entendimento jurisprudencial, o valor da causa nas 

demandas dessa natureza deve corresponder ao valor da dívida 

(parcelas vencidas e vincendas). Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BUSCA E 

APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR QUE DEVE 

CORRESPONDER À DÍVIDA PENDENTE. ADMISSIBILIDADE DA NOVA 

PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO CREDOR ANTES DA 

CITAÇÃO. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO QUE DEVERÃO SER ANALISADOS 

NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI 0453563-7 - Ponta 

Grossa - Rel.: Des. Vicente Del Prete Misurelli - Unanime - J. 13.02.2008)”. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora atribuiu a causa o valor 

de R$ 2.661,86 (dois mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis 

centavos), contudo, este não corresponde ao valor da dívida (parcelas 

vencidas e vincendas), mas se refere tão aos valores em atraso 

atualizado, já que o valor total perfaz o valor de R$ 26.105,85 (vinte e seis 

mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos). A jurisprudência tem 

permitido também a retificação de ofício do valor da causa. Assim julgou o 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE 

ENSINO SUPERIOR - FIES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR DADO À CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS, PORÉM NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO 

ECONÔMICO DA DEMANDA. VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO 

FEDERAL COMUM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A 

competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em 

regra, pelo valor da causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente 

alterado de ofício quando não obedecer ao critério legal específico ou 

encontrar-se em patente discrepância com o real valor econômico da 

demanda, implicando possíveis danos ao erário ou a adoção de 

procedimento inadequado ao feito. (...) Embora seja possível a retificação, 

de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo 

abstratamente competente. (...) (CC 97.971/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008)”. Sendo assim, de acordo com a planilha de cálculo 

apresentada ID 1598083, o valor da dívida é de R$ 26.105,85 (vinte e seis 

mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos), devendo ser este o 

valor da causa, razão pela qual, nos termos do § 3º do artigo 291 do 

CPC/15, RETIFICO o valor dado à causa. Assim, verifico, também, que não 

houve o recolhimento das custas processuais do valor atribuído na inicial, 

pois os comprovantes não foram juntados nos autos. Posto isso, 

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

ao recolhimento complementar das custas devidas, sob pena de extinção 

do presente feito. Após decorrido tal prazo, com ou sem pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição em relação ao valor da 

causa atribuído nesta decisão. Alta Floresta, 22 de outubro de 2018. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003794-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIS COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003794-81.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LUCAS LUIS COSTA BEBER REQUERIDO: NANTES 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA Vistos. Designo audiência 

para oitiva da pessoa de Eduardo Porto Machado, para o dia 03 de 

dezembro de 2018, às 15h30min. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003794-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIS COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA INTIMAÇÃO do Procurador do 

requerido, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até o bairro centro. 

O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado de intimação para oitiva 

da testemunha, designada para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

15h30min. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANI BARROS OAB - 985.229.301-04 (CURADOR)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

RACHID NOUJAIN OAB - 210.353.009-82 (CURADOR)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000921-45.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDO CORSINO DA SILVA RÉU: WESLEY JEIME CORSINO DA 

SILVA CURADOR: MARCIANI BARROS, RACHID NOUJAIN Vistos. Verifico 

que o presente feito foi saneado no ID14682660, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento, todavia, conforme manifestação e 

documento de ID 15986738 os patronos das partes não foram intimados 

corretamente da decisão proferida nos autos, muito menos, tomaram 

ciência de audiência designada, visto que o DJE para intimação abreviou o 

nome das partes, bem como dos patronos. Assim, torno sem efeito a 

decisão de ID 16024313, visto a necessidade de readequação da pauta de 

audiência e visando evitar prejuízo a qualquer das partes, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 

14:00 horas. No mais, cumpra-se integralmente a decisão de ID1482660. 

Intimem-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67483 Nr: 455-15.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Jose Gomes Junior - 

OAB:MT/8194 - A

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) (CNPJ: 05.349.595/0001-99), nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.107 (R$813,79).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (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 o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 4741-12.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho, Marcelo Alexandre de 

Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) (CNPJ: 24.957.987/0001-03), nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 361 (R$146.974,66).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (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 o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 205/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 15.10.2018 a 29.10.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária - PDA-FC, da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no período de 15.10.2018 a 

29.10.2018, durante o afastamento de férias da titular VALDETE ALVES 

DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, nos termos 

da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.

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

Barra do Garças, 24 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 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: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Adilson Luiz Esteves Silva

 , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). 

Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os 

prazos de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança 

mensal por meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por 

mandado, conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207828 Nr: 8209-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Industria de Piscinas Ltda, Igui 

Worldwide Piscinas Ltda - epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 
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Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:OAB/RS 66.393

 Certifico e dou fé que a parte requerida fora intimada da decisão de fls. 

306, na pessoa de seu advogado, via DJE em 16/10/2018, deixando 

transcorrer o prazo sem manifestação nos autos. Dessa forma, remeto os 

autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226945 Nr: 7030-38.2016.811.0004

 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: Guilherme Bortolanza Zani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 31.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e 

consequentemente:ØMANTENHO os juros remuneratórios nos exatos 

percentuais pactuados nos contratos nº857124644 , nº844923047 e 

n º846917644  ;ØMANTENHO a  cap i ta l i zação  dos  j u ros 

remuneratórios;ØMANTENHO a multa moratória em 2% ao mês;ØEXCLUO a 

cobrança de comissão de permanência;ØCONDENO a parte requerida à 

repetição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior em 

decorrência da cumulação da comissão de permanência com os juros de 

mora e multa moratória fixadas para o período de anormalidade, 

condicionando a restituição à demonstração do pagamento feito em 

demasia, com juros de mora a incidir da citação e correção monetária a 

partir da data do pagamento indevido. 32.Considerando a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em R$1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), devendo ser suportados à razão de 70% (setenta por 

cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pelo requerido, nos termos do 

art. 85, §8º , do CPC. No que diz respeito ao requerente, uma vez que 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl.157), SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (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.33.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.34.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.35.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228949 Nr: 8374-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nilton Silva Oliveira, Alessandra Mendes da Silva 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos, Fernando Lima de 

Medeiros, Admilson Barbosa de Brito, Edivaldo Portilho Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Arraes Queiroz 

- OAB:MT 24.325, Lazaro Humberto Pinto de Farias - OAB:19888/0, 

Olivier Pereira de Abreu - OAB:12829/GO, Rudinei Adriano Spanholi 

- OAB:MT 18.030

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, movida 

por JOSÉ NILTON SILVA OLIVEIRA e ALESSANDRA MENDES DA SILVA 

OLIVEIRA, em face de NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS, FERNANDO LIMA 

DE MEDEIROS, EDIVALDO PORTILHO BRITO e ADMILSON BARBOSA DE 

BRITO.

 2. Com os requeridos devidamente citados, foi realizada audiência de 

justificação prévia (fls. 140/142), sendo deferido o pleito liminar, 

determinando-se a expedição do competente mandado de reintegração de 

posse. Deu-se início ao prazo para apresentação de contestação, bem 

como para a regularização da representação processual dos requeridos.

3. Às fls. 158/163 foi procedida a regularização da representação dos 

requeridos.

4. Contestações apresentadas às fls. 146/154 e 164/193, ambas 

tempestivas, conforme certidões de fls. 155 e 194.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. Inicialmente, denota-se que não foram cumpridas integralmente as 

determinações proferidas em audiência, não se verificando até presente 

momento a efetiva reintegração de posse em favor dos requerentes, 

motivo pelo qual DETERMINO A EXPEDIÇÃO do competente mandado de 

reintegração de posse, em conformidade com o determinado às fls. 

140/142.

7. Considerando a arguição de preliminares, INTIME-SE a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação.

 8. Decorrido o prazo a que se refere o item 7, venham-me conclusos para 

o saneamento do feito.

 9. Ademais, RETIFIQUE-SE a capa dos autos e, o sistema Apolo, para 

fazer constar o nome do Sr. ADMILSON BARBOSA DE BRITO, até então 

qualificado como “SENHORINHO”, bem como para cadastrar como patrono 

do Sr. EDIVALDO BARBOSA, o Sr. OLIVIER PEREIRA DE ABREU 

(procuração fls. 150), e os patronos LÁZARO HUMBERTO DE FARIAS e 

JOÃO RICARDO ARRAES QUEIROZ para os demais requeridos 

(procurações fls. 160/162/163), a fim de sanar eventuais irregularidades.

 10. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209745 Nr: 9410-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Marta Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Certifique-se Sra. Gestora se foram cumpridas as providencias 

necessárias, pelo requerente, para distribuição e cumprimento da Carta 

Precatória expedida às fls. 67.

2. Não tendo o autor promovido as diligências que lhe incumbem, 

INTIME-SE-O pessoalmente para que promova com o andamento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do que 

dispõe o art. 485, §1º, do CPC/2015.

 3. Após, venham-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288845 Nr: 12329-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Denota-se dos autos o equívoco cometido por este juízo na decisão de 

fls. 25, onde fora deferida as benesses da gratuidade da justiça à uma 

Instituição Financeira, que, claramente, não faz jus ao benefício.

 2. Dessa forma, a fim de regularizar o trâmite processual, CHAMO O 

FEITO À ORDEM para revogar o item 5 (cinco) da decisão de fl. 25.

 3. Ademais, verifico que o banco procedeu com o recolhimento parcial 

das custas referentes ao processo (fls. 23/23v), vislumbrando-se que no 

tocante à taxa judiciária, o requerente procedeu com o pagamento no valor 

de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) (fl. 23v), em visível 
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dissonância com o disposto no provimento nº11/2018 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que dispõe acerca do 

reajuste na tabela de custas judiciais.

 4. Dessa forma, INTIME-SE o requerente para que promova com a 

complementação das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, em conformidade com o disposto no 

art. 321, §único do CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160016 Nr: 418-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. Menezes, Adailton Gomes de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de A. G. MENEZES e ADAILTON GOMES DE 

MENEZES.

2. Às fls. 138/139, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, 

requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 138/139, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

6. CUSTAS pelo Executado. Ficam as partes responsáveis pelos 

honorários dos seus respectivos advogados.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272098 Nr: 2356-46.2018.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. K. de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o Requerido, embora devidamente citado, 

quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 52, DECRETO A SUA 

REVELIA.

2. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

 3.INTIME-SE a parte Autora para, justificadamente, especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209271 Nr: 9076-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de busca e apreensão ajuizada por CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA em face de FABIANA COSTA RODRIGUES.

2. À fl. 54 a parte autora postula pela homologação de desistência da 

ação, uma vez que não possui mais interesse no regular prosseguimento 

do feito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/15.

 3. Intimada a parte requerida quedou-se inerte (fl. 56), confirmando 

aceitação tácita.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do 

feito,HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus efeitos 

legais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, nos termos do art. 

90, caput, do CPC/15.

 7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185197 Nr: 6443-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Martins de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romir Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182240 Nr: 4012-77.2014.811.0004

 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: Sheila Coelho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joselito Alves da Silva, G.P.S, 

Xislene Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRICILA TAUIL 

ADOLF, para devolução dos autos nº 4012-77.2014.811.0004, Protocolo 

182240, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161234 Nr: 2083-77.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves Cruvinel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lopes Ribeiro, Maurício Farto Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para que se manifeste nos autos acerca da 

petição da Procuradoria Geral do Estado encartada em fls. 721/731, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158188 Nr: 10763-85.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlê Evangelista Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279366 Nr: 6824-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos 

Nutricionais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. BEVILACQUA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA MORETTO - 

OAB:288353

 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$ 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.: 262233 Nr: 14396-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA, Josimar 

Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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$ 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.: 250310 Nr: 6427-28.2017.811.0004

 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): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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$ 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.: 283443 Nr: 9162-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Bontempo Brum Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 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.: 277256 Nr: 5575-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Castro Assis - 

OAB:131933/SP

 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.: 281312 Nr: 7919-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA LEMOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silva Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 
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OAB:SP 217.166

 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.: 262496 Nr: 14559-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ribeiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557

 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.: 267952 Nr: 17974-65.2017.811.0004

 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): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Hildeson Ferreira do Carmo, Suhaila Abder Rahim Mohammd, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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.: 251227 Nr: 7142-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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.: 232730 Nr: 11022-07.2016.811.0004

 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: Casa e Conforto Móveis Planejados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rondom Vorba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 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.: 228969 Nr: 8389-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176573 Nr: 10588-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rêgo Guimarães, Marcio José Rosa de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 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.: 288368 Nr: 12055-61.2018.811.0004

 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: Silvia Ramos Nascimento, Caroline Ramos Penteado, 

Thales Magno Ramos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Carvalho de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que as partes autoras instruam o feito com as 

declarações de imposto de renda para comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou procedam com o 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, 

Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 

9.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248550 Nr: 5263-28.2017.811.0004

 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: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Takechi Iasse - OAB:6113-B

 5.Portanto, tendo em vista que o respectivo contrato de prestação de 

serviços, firmado entre o requerente e o requerido, foi rescindido no ano 

de 2013, conforme se vê às fls. 12, e a presente ação de arbitramento de 

honorários foi ajuizada em 05.04.2017, verifica-se que a prescrição 

alegada pelo Embargante não ocorreu. 6.Ademais, considerando que os 

presentes embargos não possuem condão para servir como via de 

rediscussão das questões já dirimidas na sentença, REJEITO os presentes 

Embargos de Declaração. 7.Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 

132/134. 8.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172281 Nr: 5171-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Antônio Bressan, Iris Maria Perch 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Juliana Copetti - OAB:OAB/MT15746B, Marcelo Piloto 

Maciel - OAB:MT 8.222-B, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:14394

 Vistos.

 1. Cuida-se de execução de sentença, formulado pelo patrono dos 

Embargados, IVO MATIAS, nos autos da ação que rejeitou liminarmente os 

Embargos de Terceiros opostos, condenando os Embargantes, JAMES 

ANTÔNIO BRESSAN e IRIS MARIA PERCH BRESSAN, ao pagamento no 

valor fixado em 10% do valor da causa à titulo de honorários advocatícios 

e custas processuais.

2. Feito sentenciado às fls. 619/621, pugnou o patrono dos Embargados 

pela execução da sentença (fl. 643).

3. Às fls. 666, requer o sobrestamento do feito, tendo em vista se 

encontrar em negociações com o credor para a satisfação do débito. 

Decorrido prazo da suspensão (fls.668), devidamente intimado (fl. 669), 

não mais se manifestou no feito (fl. 671).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Verifico em um primeiro momento que o feito encontra-se paralisado 

por aproximadamente 02 (dois) meses, sem se atentar a parte exequente 

em promover as diligências que lhe incumbem, afrontando diretamente o 

princípio da duração razoável do processo.

 6. Dessa forma, considerando que constam nos autos informações 

acerca de um possível acordo entre as partes, bem como em atenção ao 

princípio da primazia da resolução de mérito, INTIME-SE o exequente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias informe acerca do acordo entabulado com 

a parte executada ou, no mesmo prazo, instrua os autos com a planilha de 

calculo atualizada, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, III, do CPC/2015, uma vez que o processo não pode se 

eternizar pela inércia da parte.

 7. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

 8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223356 Nr: 4876-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assecon - Assessoria e Construções Ltda, 

Ana Odete Jacomini, Raimundo Alves Neres, Jeronimo Fernandes da Silva, 

Alberto Barbosa Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, João Liandro Tavares - OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - 

OAB:MT-19638

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre os requeridos não citados 

no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178642 Nr: 601-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Rações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Maquex Scheel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fontolan Scaramuzza - 

OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Scheel Tobias Rosa - 

OAB:PR/47.061

 6. Assim, INDEFIRO, por hora, as medidas perquiridas nos itens “B” e “C”, 
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haja vista o não esgotamento de outros meios para satisfação do 

crédito.7.Por outro lado, DEFIRO o pedido de penhora online, constante do 

item “A” de fls. 97v, a ser efetivada por meio do Sistema BACENJUD nos 

ativos encontrados em nome da parte executada.8.PROCEDA-SE a 

penhora de valores em contas e aplicações que porventura existirem em 

nome dos devedores, até o limite da execução, de acordo com o cálculo 

apresentado às fls. 99v.9.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.10.Consigno 

que não havendo constrição de valores, DETERNIMO a inclusão do 

executado no cadastro de inadimplentes, conforme requerido no item “D” 

de fls. 98, devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a 

indicação do nome e a qualificação do exequente e do executado, o 

número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, bem como da presente e, encaminhado ao 

CARTÓRIO de PROTESTO desta unidade judiciária pela parte autora, 

visando à efetivação do protesto, nos termos do § 1º, do art. 517 do 

C.P.C. 11.Após, voltem-me conclusos para análise.12.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289806 Nr: 12897-41.2018.811.0004

 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: Aragarças Auto Posto Ltda, Andre Luiz Bueno Curi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para tão somente afastar a 

incidência da comissão de permanência no período de 

inadimplência.19.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018, às 07h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).20.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/2015.21.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/2015.22.DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) 

parcelas iguais, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, com 

fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora 

o cumprimento da obrigação.23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289677 Nr: 12801-26.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Luiz Hencke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181087 Nr: 2975-15.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Martins Bugança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Cletto Neponuceno 

Cavalcante - OAB:OAB/MS 12872, João Tavares de Lima Filho - 

OAB:11.524/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. O feito foi sentenciado às fls. 264 com a homologação do acordo de 

vontades entabulados pelas partes, oportunidade em que determinou-se a 

suspensão dos autos a fim de possibilitar o cumprimento da avença.

3. Após, manifesta o requerente informando o integral cumprimento do 

acordo e, por consequência, requerer a extinção do feito uma vez que 

satisfeita a obrigação (fls. 268).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ao considerar que o pacto realizado encontra-se adimplido pelas 

partes, entendo que não resta outra alternativa a este Juízo senão 

extinguir o feito.

DISPOSITIVO:

5. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feit com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

6. Sem custas. Honorários advocatícios na forma do acordo.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289477 Nr: 12666-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Martins Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Silva Martins Sousa, todos qualificados 

nos autos.

2. Em analise à exordial, verifica-se que a parte requerente não indicou 

corretamente o valor da causa, requisito essencial da petição inicial (art. 

319, V, CPC/2015).

3. O autor indicou apenas o valor das parcelas vencidas para compor a 

base de cálculo do valor da causa, olvidando-se do valor das parcelas 

vincendas, desta forma, não cumpriu com o que dispõe o artigo 292, §1º, 

do CPC/2015.

4. A ação objetiva a busca e apreensão liminar de veículo, que fora 

alienado ao requerido mediante contrato garantido por alienação fiduciária 

e que encontra em mora, assim tem-se que em ações como estas o valor 

da causa deve corresponder ao valor do débito em aberto, qual seja, o 

saldo devedor (parcelas vencidas e vincendas).

5. Frente ao exposto, retifico de ofício o valor da causa para R$ 20.482,72 

(Vinte mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), 

conforme § 3º do art. 292 do CPC/2015.

 6. REMETAM-SE os autos ao Cartório do Distribuidor para cálculo da 

complementação das custas sobre o novo valor da causa.

 7. Após, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (dias) dias, recolher a 

complementação das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme previsto no artigo 290 do CPC/2015.

 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181007 Nr: 2908-50.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Martins Bugança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivaldo Cândido Feitosa - 

OAB:MS 2.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movidas pelas 

partes mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. O feito foi sentenciado às fls. 242 com a homologação do acordo de 

vontades entabulados pelas partes, oportunidade em que determinou-se a 

suspensão dos autos a fim de possibilitar o cumprimento da avença.

3. Após, manifesta o exequente informando o integral cumprimento do 

acordo e, por consequência, requerer a extinção do feito uma vez que 

satisfeita a obrigação (fls. 245).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ao considerar que o pacto realizado encontra-se adimplido pelas 

partes, entendo que não resta outra alternativa a este Juízo senão 

extinguir o feito.

DISPOSITIVO:

5. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

6. Custas e honorários, na forma do item “7” da decisão de fls. 242v.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 4386-54.2018.811.0004

 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: Davi Guggisberg Bicudo, Marco Aurelio Mendonça 

Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 Vistos.

1. Ao compulsar os autos, verifico que a parte requerida apresentou 

contestação com reconvenção às fls. 87/101.

2. De início, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao requerido, haja 

vista ter sua qualificação como agricultor (fls.87) e possuidor de área rural 

de 500,8 hectares, cujo requerido de obriga ao pagamento de 

R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reias) pelo uso e gozo da 

propriedade, conforme contrato de fls. 107/109. Além disso, a pela 

defensiva veio desacompanhada de qualquer documento hábil a 

comprovar a miserabilidade alegada em contestação.

 3. De outro norte, frente a existência de reconvenção, REMETA-SE os 

autos ao Cartório Distribuidor para as devidas anotações (art. 286, 

parágrafo único, CPC/2015), e se for o caso proceder com os cálculos 

das custas (art. 1.222 da CNGC).

 4. Se houver necessidade de recolhimento de custas, INTIME-SE o 

reconvinte/requerido para recolher, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, com ou sem o reconhecimento das custas da reconvenção e já 

existindo manifestação da parte reconvinda/autora, voltem-me conclusos 

para fins do art. 357, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288737 Nr: 12271-22.2018.811.0004

 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: Ronaldo Maran Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues de Souza, Cláudia Pereira dos 

Santos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:265707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Embora seja impossível a produção de prova negativa, é perfeitamente 

cabível que a parte autora se diligencie, por exemplo, por meio do envio de 

carta com aviso de recebimento aos requeridos, a fim de que comprove a 

negativa em proceder com a baixa da restrição que recai sobre o imóvel, 

para que possa aferir interesse de agir.

2. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo 

de 15 dias, juntando aos autos documento que comprove a resistência da 

parte requerida, sob pena de extinção do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290038 Nr: 13019-54.2018.811.0004

 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: Espólio de Corbiniano Querino Ribeiro, Ana Maria Garcia 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência da forma como vindicada, porém, RATIFICO 

que o ESPÓLIO DE CORBINIANO QUERINO RIBEIRO está devidamente 

representado pela inventariante ANA MARIA GARCIA RIBEIRO, conforme 

escritura pública de fls. 15/17, não havendo óbice na representatividade 

conferida pelo instrumento público. 13.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação, que DESIGNO para o dia 17 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 

09h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).14.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

15.Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).16.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290229 Nr: 13176-27.2018.811.0004

 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: Cinthia Peres de Oliveira Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Wagner de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289500 Nr: 12676-58.2018.811.0004

 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: LEILA XAVIER LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268246 Nr: 18210-17.2017.811.0004

 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: Laura Raquel Lima Ramos, APARECIDO MAICON 

MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilice da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIME-SE a parte autora via advogado constituído. No caso da 

demandada e das testemunhas por ela arroladas (fls. 97), expeça-se 

mandado de intimação, tendo em vista ser a requerida assistida pela 

Defensoria Pública.

3. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172691 Nr: 5761-66.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Motos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 123 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o exequente, para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287882 Nr: 11774-08.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Regiane Silva Oliveira Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, tendo o devedor apontado fundamentação capaz de obstar 

o cumprimento de sentença, RECONHEÇO a inexigibilidade da obrigação, 

com fundamento no art. 525, III c/c art. 803, I, CPC/2015. 10.Sem custas e 

honorários, já que incabíveis na espécie .11.DETERMINO sejam 

entranhados todos os documentos constantes destes autos e esta 

decisão aos autos apensos, CÓD.56018, substituindo-os pelas 

respectivas cópias. 12.Após, ARQUIVEM-SE estes autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.13.Nos autos CÓD.56018, INTIMEM-SE 

as partes do teor dessa decisão e decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE o processo. 14.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287881 Nr: 11773-23.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, tendo o devedor apontado fundamentação capaz de obstar 

o cumprimento de sentença, RECONHEÇO a inexigibilidade da obrigação, 

com fundamento no art. 525, III c/c art. 803, I, CPC/2015. 15.Sem custas e 

honorários, já que incabíveis na espécie .16.DETERMINO sejam 

entranhados todos os documentos constantes destes autos e esta 

decisão aos autos apensos, CÓD.56018, substituindo-os pelas 

respectivas cópias. 17.Após, ARQUIVEM-SE estes autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.18.Nos autos CÓD.56018, INTIMEM-SE 

as partes do teor dessa decisão e decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE o processo. 19.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287976 Nr: 11823-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilma Oliveira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eva da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Pires da Silva Bonfanti - 

OAB:OAB/MT 17202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

especificamente no que refere ao horário, REDESIGO o ato para às 

15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), permanecendo para o mesmo 

DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

 2. INTIMEM-SE as partes via advogado constituído nos autos.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75736 Nr: 8696-89.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Ouro Branco Ltda, Anivaldo Bisinoto 

Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 11.Ante o exposto, DETERMINO que as decisões sejam adequadamente 

lançadas no sistema APOLO e publicadas, a fim de corrigir este erro 

material.12.Ademais, no tocante à decisão agravada, MANTENHO-A 
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incólume, pelos seus próprios fundamentos. 13.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290087 Nr: 13040-30.2018.811.0004

 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: Arlizeth da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guardiana Comércio de Veículos Ltda, 

Assurant Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO: 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte autora instrua o feito com a 

cópia da declaração de imposto de renda ou documentos aptos a 

comprovar a hipossuficiência econômica alegada, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015. 8. Ou, 

proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015. 9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69910 Nr: 3335-91.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves Neto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Lino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes já 

qualificadas.

 2. Diante do falecimento do executado Salomão Lino Ribeiro, devidamente 

comprovado à fl. 130, com fulcro no artigo 110 do CPC/2015, DETERMINO 

A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NO POLO PASSIVO da ação, que será 

representado pelas suas sucessoras elencadas às folhas 147/148, na 

forma do que dispõe o art. 1792 e 1997 do CC.

 3. Proceda-se as retificações junto ao Cartório Distribuidor.

 4. Ademais, CITEM-SE pessoalmente as herdeiras/espólio, no endereço 

indicado à fl. 148, a fim de que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 313, §2º, I, c/c parágrafo único do artigo 690, ambos 

do CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17169 Nr: 362-47.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Carvalho Ribeiro, Gilvan Furtado de 

Queiroz, Rubens Luiz Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383, 

Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT, Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994, WALTER JOSÉ DE SOUZA - OAB:3241/MS

 11.Posto isto, com base no art. 1.022 do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração para tornar sem efeito os 

itens “5”, “6” e “9” da decisão de fls. 321 face a contradição 

mencionada.12.Por fim, cumpra-se a decisão de fls. 321 no intuito de que 

seja mantida suspensão da execução até a liquidação total das 20 (vinte) 

parcelas, cujo termo inicial foi em 15.12.2017. 13.Transcorrido o prazo 

assinalado, voltem-me conclusos.14. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287014 Nr: 11234-57.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiomar Ruwer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO RUWER 

- OAB:11311/O

 Vistos.

 1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196225 Nr: 1288-66.2015.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia do Vale do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu Gomes Machado, Adalberto 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 VISTOS

1. MANTENHO a decisão de fls. 341/342 e 362/364 pelos seus próprios 

fundamentos.

2. CUMPRA-SE o determinado nos itens “I a III” da decisão de fls. 342v, no 

sentido de proceder a expedição dos ofícios aos Cartórios mencionados.

3. Cumprida a diligência acima, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos, a começar pelo autor.

4. Em seguida, ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284347 Nr: 9683-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Marques Barros Arduini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 
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CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167999 Nr: 10946-22.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Carla Denes Ceconello Leite - OAB:8840/MT, Ítalo 

Gustavo de Almeida Leite - OAB:OAB/MT 7.413

 VISTOS.

1. Ao considerar a impossibilidade da realização do laudo técnico pelo 

perito nomeado às fls. 306, NOMEIO médico ortopedista a ser indicado pela 

FORENSE LAB - Perícias & Consultoria (CNPJ N° 30.359.101/0001-14), a 

qual pode ser encontrada na Ed: Helbor Dual Business Office & Corporate, 

sala 1405 - Av. Dr. Hélio Ribeiro, N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 

78.048-250 - Cuiabá/MT, telefone: (65)98112-2338, e-mai l : 

contato@forenselab.com, para responder aos quesitos já formulados 

pelas partes requeridas em fls. 240 e 242.

2. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores nos autos 

constituídos, para, querendo, indicarem assistentes técnicos, em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, CPC.

3. INTIME-SE a empresa nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como que apresente proposta de 

honorários. (Art. 465, §2º, CPC).

4. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

5. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte requerida Expresso Maia Ltda para, no prazo de 05 

(cinco) dias, deposite os valores relativos aos honorários.

6. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.

7. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

8. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151373 Nr: 1453-55.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Magali Amorim Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Singular Consultoria e Auditoria Contabil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rilis Evangelista de Oliveira - 

OAB:12346/MT, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de execução movida por Magali Amorim Vilela de 

Moraes em face de Singular Consultoria e Auditoria Contábil LTDA.

2. Às fls. 487, foi determinada a penhora online nos ativos da parte 

executada, bem como buscas via sistemas Renajud e Infojud (fls. 493). 

Contudo, as diligências restaram infrutíferas (fls. 489).

3. Após, manifesta a parte autora exequente pela a abertura de incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 497/509).

4. Contudo, entendo que deve ser promovida a distribuição do incidente 

com as peças necessárias a demonstração do alegado, por dependência 

a esta execução, para melhor análise dos pedidos colacionados, nos 

termos do art. 134, §2º, do CPC/2015.

5. Assim, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 497/502 e documentos de 

fls. 503/509, remetendo-se ao Cartório do Distribuidor para as devidas 

anotações e distribuição por dependência a esta execução, voltando-me 

conclusos para exame de admissibilidade da petição inicial.

6. TRANSLADE-SE cópia desta decisão para o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 6480-24.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Cerealista Ouro 

Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 11.Ante o exposto, DETERMINO que as decisões sejam adequadamente 

lançadas no sistema APOLO e publicadas, a fim de corrigir este erro 

material.12.Ademais, no tocante à decisão agravada, MANTENHO-A 

incólume, pelos seus próprios fundamentos. 13.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289836 Nr: 12916-47.2018.811.0004

 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): Ana Maria Garcia Ribeiro, SILBENE GARCIA 

RIBEIRO SOARES, Cristiano Garcia Ribeiro, MARIA ESMERIA GARCIA 

RIBEIRO, LUCIANO GARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em face 

dos herdeiros do Sr. Corbiniano Querino Ribeiro, quais sejam a Ana Maria 

Garcia Ribeiro, Silbene Garcia Ribeiro Soares, Cristiano Garcia Ribeiro, 

Maria Esmeria Garcia Ribeiro e Luciano Garcia Ribeiro.

2. Em análise aos documentos acostados à exordial, constata-se que o 

autor apenas junta a fotocópia do título objeto da demanda (fls. 11-v/19). 

No entanto, é imprescindível que a parte traga aos autos a via original do 

título de crédito para o regular processamento do feito.

3. Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – TÍTULO CAMBIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO 

DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NORMAS DE 

DIREITO CAMBIÁRIO – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO 

POR ENDOSSO – ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04 – RECURSO PROVIDO. 

Em sede de ação executiva, fundada em título cambial, mostra-se 

necessária a exibição original da cédula, à luz do princípio da 

cartularidade. A Cédula de Crédito Bancário é passível de circulação por 

meio de endosso e se submete às normas de Direito Cambiário. (NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). (grifei)

4. Além disso, observa-se no documento de fls. 20-v/22v, que houve a 

nomeação da Sr. Ana Maria Garcia Ribeiro como inventariante do espólio, 

ou seja, a pessoa responsável por representar e praticar os atos 

necessários em defesa do espólio em juízo.

5. Frente ao exposto, INTIME-SE o douto procurador da parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos 
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autos o documento original do título objeto da demanda e regularizar o polo 

passivo da demanda, sob pena de indeferimento da inicial e extinção, 

conforme dispõe o parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, do CPC/2015.

6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289380 Nr: 12619-40.2018.811.0004

 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): Espólio de Corbiniano Querino Ribeiro, Ana 

Maria Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em face 

do espólio do Sr. Corbiniano Querino Ribeiro, representado pela 

inventariante Ana Maria Garcia Ribeiro.

2. Em análise aos documentos acostados à exordial, constata-se que o 

autor apenas junta a fotocópia do título objeto da demanda (fls. 28/32). No 

entanto, é imprescindível que a parte traga aos autos a via original do título 

de crédito para o regular processamento do feito.

3. Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – TÍTULO CAMBIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO 

DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NORMAS DE 

DIREITO CAMBIÁRIO – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO 

POR ENDOSSO – ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04 – RECURSO PROVIDO. 

Em sede de ação executiva, fundada em título cambial, mostra-se 

necessária a exibição original da cédula, à luz do princípio da 

cartularidade. A Cédula de Crédito Bancário é passível de circulação por 

meio de endosso e se submete às normas de Direito Cambiário. (NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). (grifei)

4. Frente ao exposto, INTIME-SE o douto procurador da parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos 

autos o documento original do título objeto da demanda, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção, conforme dispõe o parágrafo único do 

art. 321 e art. 485, I, do CPC/2015.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274011 Nr: 3545-59.2018.811.0004

 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: Martinha Ro 'Opari'Ô

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação 

e documentos apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2979 Nr: 1157-58.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes, 

Goiásfértil - Goiás Fertilizantes S/A, Fertilizantes Fosfatos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Demasu Insumos Agrícolas Ltda, Nivaldo 

Palopoli, Ananias Pereira do Nascimento, Paulo Roberto Guimarães Lina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Luciano Oscar De Carvalho - OAB:246.320/SP, 

Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 958 e, em cumprimento a decisão de fl. 956, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, via DJE, para que no prazo de 5 dias, 

acoste aos autos os resultados obtidos e se manifeste o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202344 Nr: 5141-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti, Mariangela Medeiros Teixeira 

Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti, Clemes Maria 

Bevilacqua, Eduardo Nery Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da Silva, 

Cassia Bevilacqua Fuganti Pereira, Carlos Roberto Fuganti, José Carlos 

Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otavio Pereira Marques - 

OAB:22849-DF, João Pedro Marques - OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Amarante - 

OAB:19.009 SC, Éderson Umbelino Nery - OAB:MT 16.181-O, 

Franciella Trombetta - OAB:11298, Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798/MT, Napoliao Xavier do Amarante - OAB:13.800/SC

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 

para que possamos encaminhar a carta precatória de fl. 573 para 

cumprimento na Comarca de Joaçaba/SC, visando a citação de um dos 

requeridos ou, caso queira compareça nesta Secretaria, no mesmo prazo, 

para retirar referida deprecata e providenciar, diretamente, sua 

distribuição naquele Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249351 Nr: 5761-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues, Maraiza Moraes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais) à 

título de diligências do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de avaliação, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Joyce Oliveira Mendonça

Analista Judiciária - matrícula 23808

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265104 Nr: 16239-94.2017.811.0004

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 74 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 da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215373 Nr: 79-28.2016.811.0004

 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: Deusimar Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marsiano Zampieri, Adriano Barbosa de 

Oliveira, Sebastião Mendes Moreira, Odila de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 121 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275598 Nr: 4483-54.2018.811.0004

 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: Cleiton da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Teresinha Vanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 33 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar a 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste e requeira 

o entender de direito em termos de prosseguimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267559 Nr: 17715-70.2017.811.0004

 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: Delaides Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemi - Caixa de Pecúlios Penões e 

Montepios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 17715-70.2017.811.0004, 

Protocolo 267559, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242271 Nr: 917-34.2017.811.0004

 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: VILMA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorany Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO SILVEIRA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 917-34.2017.811.0004, Protocolo 

242271, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222825 Nr: 4562-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLIMPIO FERREIRA 

DA SILVA NETO, para devolução dos autos nº 4562-04.2016.811.0004, 

Protocolo 222825, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222818 Nr: 4557-79.2016.811.0004

 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: Maria das Graças Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Central das Ass. Rurais Com. Ser. 

Reg.dos Peq.Produtos Trab.e Urd.B.G, Francisco Sousa da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:MT 18.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

nos arts.389, 186, 187, 927 e 884, todos do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da 

d e m a n d a ,  c o n f o r m e  a r t . 4 8 7 ,  I ,  C P C / 2 0 1 5 ,  e 

consequentemente:ØCONDENO a requerida ASSIBARRA no pagamento de 

danos materiais no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com 

incidência de juros moratórios de 1% a.m a partir do dia 21/06/2016 e 

correção monetária a contar do vencimento de cada parcela pelo 

IPCA.ØCONDENO a demandada ASSIBARRA no pagamento de reparação 

por danos morais, no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), 

com juros de mora de 1% a.m a contar 10/11/2011 e correção monetária 

pelo IPCA a partir da publicação desta sentença.26.CONDENO a requerida 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no 

art.85, §2º, CPC/2015.27.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221673 Nr: 3867-50.2016.811.0004

 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: Sebastião Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança securitária DPVAT movida por Sebastião 

Barbosa Filho em face de Seguradora Líder dos Consórcios.

2. O feito foi saneado às fls. 91/92.

3. Verifico que fora realizada avaliação médica às fls. 107 para fins de 

verificação do grau de invalidez da parte autora.

 4. Frente a isso, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o laudo 

acostado às fls. 107, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 213860 Nr: 11789-79.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Rosa de Araujo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A, TAKECHI IAUSSE - OAB:6113-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança securitária DPVAT movida por Marilene 

Rosa de Araújo em face de Seguradora Líder dos Consórcios.

2. O feito foi saneado às fls. 125/126.

3. Constato que fora realizada avaliação médica às fls. 137 para fins de 

verificação do grau de invalidez da parte autora.

 4. Frente a isso, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o laudo 

acostado às fls. 107, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219797 Nr: 2698-28.2016.811.0004

 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: Pamella Tamilla Oliveira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança securitária DPVAT movida por Pamella 

Tamilla Oliveira Cardoso em face de Seguradora Líder dos Consórcios.

2. Constato que fora realizada avaliação médica às fls. 136 para fins de 

verificação do grau de invalidez da parte autora.

 3. Frente a isso, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o laudo 

acostado às fls. 136, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para fins de art. 347. Do CPC/2015.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271253 Nr: 1775-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 16.Diante do exposto, AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelo Banco demandado às fls. 108/110.17.De outro norte, ao 

considerar que as partes não deduziram as provas que entendem 

necessárias para 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.18.INTIME-SE o banco 

requerido para que no mesmo prazo, em razão da inversão do ônus da 

prova, juntar aos autos o contrato originário do empréstimo em 

consignação de nº 199529764.19.Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228643 Nr: 8144-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E SOUSA LTDA, Vanilson Nascimento 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, constato que o exequente requereu às fls. 61 a 

suspensão da ação, pelo prazo de 01 (um) ano.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 61 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 01(um) ano, no intuito de 

possibilitar à parte exequente a busca por bens passíveis de satisfação 

da execução.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241588 Nr: 365-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Matrinchã Ltda, Leandro Valoes 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que houve parcial cumprimento da ordem de bloqueio, no 

valor de R$ 1.070,90 (Hum mil e setenta reais e noventa centavos), 

conforme se verifica às fls. 94/95, CUMPRA-SE na íntegra decisão de fl. 

92, item “3”.

 2. Assim, INTIME-SE a parte executada para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do §3º, art. 854 do CPC/2015 e, em seguida, o 

exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação do 

executado, também em 05 (cinco) dias.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169423 Nr: 1504-95.2013.811.0004

 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: Orlando Corrêa Filho, Genoveva Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petroliga Comércio e Transporte de Derivados 

de Petróleo Ltda, Kleyton Nery Faria, Karina Aparecida Silva Faria, JOÃO 

BATISTA DE SOUZA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 156 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que de 

direito em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220227 Nr: 2966-82.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELB, SBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 54 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que de direito 

em termos de prosseguimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158667 Nr: 11367-46.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Borges Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso do prazo de 

suspensão do feito, conforme fl. 89 e, em cumprimento a decisão de fl. 85, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 10 dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189165 Nr: 9621-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vagner Pepías

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Chagas da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 108 e, em cumprimento ao artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar pessoalmente o exequente, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224971 Nr: 5881-07.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKGdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYNE CORREA DEVOTTE - 

OAB:22003/0

 Código 224971

Vistos.

Expeça-se novo mandado de prisão civil em desfavor do executado para 

cumprimento do endereço informado às fls. 39.

Fica o Sr. Oficial de Justiça, desde logo, autorizado a solicitar auxílio da 

Polícia Civil para integral cumprimento do mandado.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250419 Nr: 6508-74.2017.811.0004

 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: CPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 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 da requerida, para, no prazo de CINCO dias, faça a 

requerida comparecer na Secretaria a dim de assinar e retirar o Termo de 

Guarda Definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184085 Nr: 5556-03.2014.811.0004

 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: Vera Lúcia Arruda Ambrozio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Ambrozio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 291 e manifestação de fls. 292/293, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281501 Nr: 8030-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVS, EVGSL, RFSL, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, THIAGO BORGES ANDRADE - OAB:18.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 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. 150/210, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226618 Nr: 6845-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Teresinha Vanoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Divino dos Santos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, dos termos da r. sentença de fls. 

203/205, bem como para, no prazo de CINCO dias, querendo, 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 206/210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251403 Nr: 7267-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 Vistos.

Fortes nos argumentos do Ministério Público, realizem-se novo estudo 

psicossocial com as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12.12.2018, às 

14:30 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 41 de 760



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175982 Nr: 9840-88.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Processo 9840-88.2013.811.0004 - Código 175982

Vistos.

Primeiramente, indefiro o pedido de imissão na posse feito pela exequente, 

uma vez que a decisão de fls. 305 - a qual determina a expedição de 

mandado de imissão na posse em caso de não entrega voluntária pelo 

executado - encontra-se equivocada, pois está em desacordo com a 

sentença proferida de fls. 109/119, aclarada às fls. 136/137.

Nota-se que a sentença determina a partilha dos bens entre as partes, 

tornando-as, dessa forma, sócias. Não há a especificação de qual imóvel 

restará a cada um, de modo que é impossível a imissão na posse.

Diante disso, havendo sociedade entre as partes, deve proceder à 

averbação da matrícula dos bens reconhecidos por sentença havidos na 

constância da união. Sendo assim, defiro o pedido de fls. 304, item ‘1’, com 

exceção àquele já alienado a terceiro.

Ademais, defiro o pedido de avaliação dos bens imóveis constante às fls. 

304, item ‘2’.

Quanto ao pedido de item ‘3’ de fls. 304, indefiro por ser possível a sua 

realização pelas partes.

Em caso de os litigantes pretenderem a dissolução da sociedade, deverá 

esta ser requerida em procedimento próprio, não sendo possível pelo rito 

de cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204993 Nr: 6586-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLN, ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Moura Soares - 

OAB:13.934/MT, Simone dos Santos Moreira Ferreira - OAB:MT 

19350

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença movida por Luis Guilherme 

Lopes Neves em face de Waner dos Santos Neves.

 Deferido o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas 

em nome do executado, esta restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Dessa forma, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dias), indicando bens passiveis de penhora ou requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171156 Nr: 3779-17.2013.811.0004

 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: Doripes Trindade Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacira Maria Paniago, Heroino Martins Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, Kátia Rezende Silva - OAB:16681/GO, 

Marcos Paulo Marques Franco - OAB:31.397, Vasco Rezende Siva - 

OAB:9592/GO

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória em que o autor busca o reconhecimento de 

acordo verbal de venda de quinhão hereditário.

Alega o autor, em suma síntese, que teria realizado o pagamento de R$ 

36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de cessão do quinhão hereditário 

dos requeridos referente a uma área de 18,8812 hectares.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/19.

A inicial foi recebia a fl. 27.

Citados, os requeridos apresentaram contestação juntada a fls. 33.

Na peça defensiva contestaram as alegações exposta na inicial pugnando 

pelo indeferimento do pleito.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada e na oportunidade 

foram ouvidas testemunhas, termo de audiência fls. 94/103.

A fls. 104 a autora juntou memoriais.

Por sua vez, os requeridos juntaram os memoriais a fls. 106.

É o relatório.

Busca a autora a declaração da validade da cessão de quinhão 

hereditário realizada verbalmente entre as partes. A controvérsia cinge-se 

acerca da realização do negócio jurídico ou não.

Da análise dos autos verifica-se que a pretensão inicial não merece 

amparo.

Narra a autora que teria realizado o pagamento no valor de R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais) com a finalidade de adquirir os direitos hereditários 

dos requeridos em relação a uma área de 18,8812 hectares.

Alegou, quando ouvida em audiência de instrução, que teria realizado o 

pagamento em espécie e por meio de um cheque. Contudo, não juntou 

documentos tendo sido produzida somente prova testemunhal.

 Apesar da testemunha Gilda Silva Ribeiro ter afirmado que as partes 

teriam ido ao cartório com pretensão de firmar um contrato de compra e 

venda, não soube precisar qual seria o objeto do contrato ou outro detalhe 

que pudesse vincular ao negócio jurídico pretendido, bem como se o 

negócio já teria sido realizado e estavam apenas formalizando-o, 

informando ainda que o referido contrato não teria sido confeccionado 

pelo referido cartório.

 Ainda, não obstante o depoimento do Sr. Leotino José Ribeiro ter sido em 

sentido favorável à autora, este se mostrou isolado nos autos sem 

elementos que o corroborasse, tornando-o frágil.

As demais pessoas ouvidas não souberam afirmar de forma contundente 

sobre a realização do negócio jurídico.

Conforme preleciona o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nessa toada, o que se extrai dos autos é a ausência de elementos que 

indiquem a realização da cessão do quinhão hereditário, não logrando 

êxito a autora em provar o direito pleiteado, o que faz, por conseguinte, 

que a ação seja improcedente.

Dessa forma, fortes nas razões acima exposta, julgo improcedente a 

ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora às custas processuais e ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 30% (trinta por cento) do valor da 

causa.

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

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 37213 Nr: 821-10.2003.811.0004

 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: Heroino Martins Paniago, Jacira Maria Paniago, Doripes 

Trindade Ribeiro, Josina Maria de Oliveira, Antenor Rodrigues de Oliveira, 
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Ireny Maria Ribeiro Brito, Sidomiro José Ribeiro, Nely Maria da Silva, 

Leontino José Ribeiro, Walter de Souza Brito, Leontina Lino Ribeiro, José 

Martim Ribeiro, Isabel Ribeiro Célio, Alvantina Maria Coelho, Joaquim Bento 

da Silva, Emerson Jose Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Martins José Ribeiro, Espólio de 

Cândida Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Clarimundo de 

Resende Neto - OAB:26885/GO, Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de inventário do espólio de Martins José Ribeiro e sua Esposa 

Cândida Maria de Jesus.

As primeiras declarações foram juntada a fl. 29.

 Compulsando os autos, verifica-se que os bens inventariados são:

 01 (um) imóvel rural denominado “Fazenda Cabritinha” matriculado sob o 

número 35.938, situado em Torixoreu/MT;

01 (um) imóvel residencial na comarca de Mineiros/GO.

Os herdeiros, com exceção de Heroino e Jacira Maria Paniago, cederam 

seus direitos hereditários à Dorides Trindade Ribeiro e Sidomiro José 

Ribeiro, conforme escritura pública de fls. 88/94, referente ao primeiro bem 

acima relacionado (imóvel rural, Fazenda Cabritinha).

A fls. 168/169 consta escritura pública de cessão de direitos hereditários 

outorgados pelos herdeiros, com exceção de Dorides Trindade Ribeiro, a 

Heroíno Martins Paniago e Jacira Maria Paniago referente ao imóvel 

residencial localizado em Mineiros/GO.

A ação de inventário se arrasta por anos tendo em vista a controvérsia 

sobre as proporções dos quinhões do imóvel rural a ser destinadas ao 

inventariante Heroino e Jacira Maria e aos herdeiros Sidomiro e Doripes, 

tendo em vista que os demais integrantes do espólio cederam os seus 

direitos.

Durante o curso processual foram realizadas perícias para aferição da 

real proporção do imóvel rural. Contudo, apesar dos esforços os 

herdeiros não entraram em um consenso acerca dos laudos.

Ocorre que, conforme dispõe o artigo 612 do Código de Processo 

Civil/2015 (art. 984 do CPC/73), o juiz decidirá todas as questões de direito 

desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, 

remetendo-se, por conseguinte, às vias ordinárias questões dependentes 

de outras provas.

É que o procedimento do inventário não comporta dilação probatória. 

Assim, se o juiz não consegue, com os elementos que têm nos autos, 

examinar e resolver a questão posta, deve remeter as partes para as vias 

ordinárias.

Nesse sentido, comenta Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery em Código de Processo Civil Comentado, 16ª Edição, que:

 “...há questões de fato que demandam dilação probatória e exigem, por 

isso, processo à parte, no qual possam ser dirimidas. Essas devem 

tramitar perante o juízo competente, em rito próprio, com ampla cognição. 

Também assim devem ser processadas as questões de fato e de direito 

estranhas as ação de inventário e partilha.”

Dessa forma, eventual discussão quanto às reais dimensões do imóvel 

objurgado descrita na respectiva matrícula não pode ser dirimida, como 

pretendido, nos autos do inventário, devendo ser objeto de ação própria, 

instaurando-se o contencioso, pois demanda maior dilação probatória, 

sendo, pois, somente ali possível de ser produzida.

Portanto, deixo de analisar os pedidos em relação a lide instaurada 

incidentalmente ao procedimento especial do presente inventário, devendo 

as partes intentar ação própria.

De outro lado, verifica-se que foram apresentadas as primeiras 

declarações sem contudo ser impugnadas. Sendo assim, realizem-se a 

avaliação dos imóveis arrolados no inventário, conforme expostos nas 

respectivas matrículas, nos termos do artigo 630 do CPC.

Após, abra-se vistas às partes para se manifestarem, nos moldes do 

artigo 635 do mesmo diploma retro citado.

Não obstante a remessa das discussões acerca das dimensões do imóvel 

rural arrolado às vias ordinárias, do princípio do enriquecimento ilícito, 

intime o inventariante para efetuar o pagamento dos honorários periciais 

faltantes, sob pena de destituição do múnus.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211791 Nr: 10566-91.2015.811.0004

 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: Eliana Fontes de Migueli, Hélio Britto Di Migueli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10566-91.2015.811.0004 - Código 211791

Vistos.

Considerando que a perícia é indispensável ao pronunciamento judicial e, 

também, por haver parte idosa, tendo em vista a alínea ‘a’ do item 6 da 

decisão de fls. 78/79, intime-se pessoalmente a perita médica para que 

apresente o laudo pericial no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, em 

caso de descumprimento, configurar a prática do delito prescrito no artigo 

330 do Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186186 Nr: 7242-30.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDRM, LDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 Processo 7242-30.2014.811.0004 – Código 186186

Vistos.

Intime a parte exequente para prosseguir com o feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 27020 Nr: 149-36.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Processo 149-36.2002.811.0004 - Código 27020

Vistos.

Concedo à parte exequente a dilação de 30 (trinta) dias para o 

cumprimento da determinação de fls. 254, item 1.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5405 Nr: 307-19.1987.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de WALDEMAR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira da Rosa - 

OAB:OAB/MT 17.929

 Código 5405

Vistos.

Tendo em vista o tempo que o inventário se desenrola, traga a parte 

inventariante esboço de partilha, observando–se o que prescreve o artigo 

651 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92656 Nr: 6484-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PHSR, HLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOJdS, MSdS, JDdS, MdS-, JTdS, EdSR, 

NSdS, CdSF, CCdS, OJdSN, NCdS, NMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, OTACÍLIO 

JOSÉ FARIA - OAB:16254/5664-A, Sandra Roberta montanher 

Brescovici - OAB:

 Processo 6484-27.2009.811.0004 - Código 92656

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de honorários 

advocatícios.

Às fls. 300/301 constata-se a expedição de alvará eletrônico em favor da 

advogada Ana Paula Monção Oliveira no total valor da execução.

É o relatório de necessário.

Considerando que o processo de execução cumpriu o seu objetivo, julgo-o 

extinto em virtude do pagamento, com amparo no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Sem custos sucumbenciais.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280357 Nr: 7395-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOdSN, MRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 7395-24.2018 (280357)

Requerente: Zenilde Oliveira dos Santos Napolis.

Requerente: Márcio Ribeiro Nápolis.

 Vistos.

Trata-se de pedido de homologação de divórcio consensual.

 Instado, o Ministério Público requereu a intimação das partes para 

pormenorizar no acordo acerca dos alimentos do filho do casal.

É o relatório.

Há de se verificar, primeiramente, que as partes legítimas e capazes, 

encontram-se regularmente representadas nos autos, os direitos do 

infante se mostra resguardado, não obstante não estar de forma 

pormenorizada, há nítida divisão das despesas e necessidades 

alimentares do menor, encontrando a transação, sem embargos do 

parecer do Ministério Público, em harmonia com as regras cogentes 

civilistas.

Ademais, insta consignar que a homologação do acordo conforme posto, 

no tocante aos alimentos do menor, não faz coisa julgada material, 

podendo ser revisto a posteriori.

Sendo assim, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

04/13 para produzir seus efeitos jurídicos e legais.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268222 Nr: 18195-48.2017.811.0004

 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: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM, JRCM, FMN, RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 18195-48.2017.811.0004 - Código 268222

Vistos.

Tendo em vista que a parte ré manifestou-se aos autos a respeito da 

petição inicial antes de sua citação, dou-lhe por citada e, 

consequentemente, preclusa a apresentação de contestação.

 Sem impugnação pela parte autora, oportunizo para as partes, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informarem se ainda há outras provas que pretendem 

produzir, devendo especifica-las e justifica-las, podendo o feito ser 

julgado no estado em que se encontra.

Quanto à liminar requerida, confunde-se com o mérito do processo de 

código nº 254331. Assim, o pronunciamento judicial acerca do pedido 

liminar, neste momento, poderá prejudicar futura decisão a ser proferida 

naqueles autos, de modo que indefiro o pedido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254331 Nr: 9179-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSM

 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: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, WELITON MARCOS R. DE OLIVEIRA - OAB:MT/14005

 Processo 9179-70.2017.811.0004 – Código 254331

Vistos.

De início, cumpre esclarecer que, nas ações que versam acerca de 

direitos personalíssimos, o falecimento do titular do direito implica na 

extinção do processo, uma vez que o direito não pode ser transmitido aos 

herdeiros.

Nesse sentido estão as ações em que se discute o estado de pessoas, 

que, efetivamente, possuem cunho personalíssimo, de modo que a morte 

das partes impõe a extinção do feito.
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Todavia, há de se observar que, mesmo nessas demandas, podem ser 

discutidos direitos transmissíveis, que é hipótese do vertente caso. Ou 

seja, ainda que os direitos inerentes à personalidade sejam 

personalíssimos, portanto intransmissíveis, os direitos patrimoniais que 

dele decorrem são transmissíveis, de modo que a morte da parte não 

implica necessariamente na extinção do feito.

Dessa forma, intime a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os atos de habilitação descritos no art. 688 e 

seguintes do CPC, sob a pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Ademais, oportunizo a apresentação de impugnação, conforme o 

requerido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 4617-04.2006.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA BERNARDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurelino Borges Neto, Ariovaldo Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Portanto, julgo procedentes os pedidos em embargos de terceiros para 

excluir dos bens de Arlindo Borges a serem inventariados as cotas 

sociais de propriedade de Ary Ronaldo Borges, conferidas à embargante 

Marieta Bernardes Borges, além do lote de nº 1, a razão de 1/3 do lote de 

nº 4, e 1/3 do lote de nº 13 que pertencem à embargante.Condeno os 

embargados ao pagamento dos custos processuais e honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da 

causa.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de costume.Translade cópia desta decisão aos autos 

de código 53296.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 17 de outubro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 53296 Nr: 9363-12.2006.811.0004

 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: Aurelino Borges Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Borges, Osvaldo Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 Processo 9363-12.2006.811.0004 - Código 87408

Vistos.

Intime o inventariante a dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185541 Nr: 6721-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Vieira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ivanildes Vieira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6721-85.2014.811.0004 - Código 181774 Vistos. (...) Assim, os 

herdeiros não podem optar pelo procedimento mais amplo do inventário.No 

vertente caso, em que ao patrimônio da falecida não ultrapassa o limite 

estabelecido pelo arrolamento comum, torna-se imperativa a sua 

adoção.Portanto, converto o inventário em arrolamento comum, previsto no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento 

simplificado cogente.Intime-se a inventariante para atender às exigências 

de fls. 163.Após, haja que para o julgamento da partilha necessita-se de 

deliberação sobre esta em audiência designada para este propósito, deixo 

de designa-la por conveniência, porém deve a inventariante trazer formal 

d e  p a r t i l h a  a o s  a u t o s  a  f i m  d e  p o s s i b i l i t a r  o 

julgamento.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 

2018.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252082 Nr: 7725-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benedito Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Barbosa Alfonsin - 

OAB:9275/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem 

como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das 

varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262000 Nr: 14245-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio de Almeida Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo 

parcialmente procedente o pedido autoral, para conceder a progressão 

vertical até o nível 6, bem como o pagamento dos retroativos da aludida 

progressão, condenar o demandado ao pagamento de licença – prêmio 

adquirida nos períodos de 2002/2007 (licença remanescente), 2007/2012 

e 2012/2017, na sua forma simples.Os valores a serem pagos deverão 

ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento de 

cada parcela e juros moratórios de acordo com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1-F 

da Lei nº 9.494/97 alterada pela Lei nº 11.960/2009).Sem condenação em 

custas processuais ou honorários advocatícios.Sentença sujeita a 

reexame necessário nos termos do art. 496 do CPC, por se tratar de 

sentença ilíquida.Após o trânsito em julgado, arquive-se observando as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234450 Nr: 12345-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME, Maria José 

Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandra Ribeiro de Sousa 

Nunes - OAB:21708

 Considerando que não há manifestação com relação a quantia de R$ 

351,42 (trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) 

bloqueado na conta da empresa executada, promova-se o levantamento 

desta em favor da exequente, intimando-a para informar a conta para 

levantamento.Intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito nos autos, tomando as providências 

atinentes ao protesto da CDA do autos nos termos artigo 1º da lei 

9.492/97. Não havendo no prazo concedido, manifestação dê ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se expedindo alvará, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194693 Nr: 330-80.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Benigno Pereira Maia, 

Ismael Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Vatutin Pereira Maia, Dirce Pereira 

Maia, Maria Francisca Maia, Carlos Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - OAB:29262, 

Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, VATUTIN PEREIRA MAIA 

- OAB:15.851

 VISTOS.

Trata-se de execução ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, em face de 

Expresso Maia Ltda, Dirce Pereira Maia, Carlos Pereira Maia, Dirson Pereira 

Maia, Ismael Pereira Maia, Vatutin Pereira Maia, Benigno Pereira Maia e 

Maria Francisca Maia, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

As fls. 38/49, os executados apresentaram manifestação, sustentando 

ilegitimidade passiva para comporem o polo passivo desta execução.

A exequente manifestou as fls. 51/53, pelo indeferimento do pedido uma 

vez que apesar de efetuar a averbação da compra e venda na Junta 

Comercial da matriz, estes deixaram de efetuar o registro na junta 

competente da filial e prosseguimento com relação aos executados.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e Decido.

Sustentam os executados ilegitimidade passiva para estarem incluídos no 

polo passivo da execução, para tanto afirmam que por meio do 

instrumento particular de promessa de compra e venda de quotas sociais 

e outras avenças, na data de 22 de setembro de 2009, venderem para 

Edgar Abreu Magalhães as quotas do capital da sociedade empresária 

denominada Expresso Maia Ltda, pelo valor de R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais).

Assim, analisando os autos observo a necessidade de realização de 

instrução probatória, que somente via embargos à execução é possível 

haver, descabendo que a matéria de defesa seja apreciada por meio de 

simples manifestação como pretendem os executados, posto que 

imprescritível a comprovação da qualidade de sócios para o 

prosseguimento da execução com relação a estes.

 Ante ao exposto, indefiro o pedido de fls. 38/49 na forma posta em juízo.

Intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito nos autos, tomando as providências atinentes ao 

prosseguimento dos autos e o protesto da CDA do autos nos termos artigo 

1º da lei 9.492/97.

 Não havendo no prazo concedido, manifestação dê ciência ao Ministério 

Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193122 Nr: 12456-02.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:29.208 DF, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 237, diga o embargante em 10 (dez) dias.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256721 Nr: 10689-21.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Center Lar Novo Araguaia Materiais Para Construção 

Ltda, Anália Rabelo Montes Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullyana Bonfim Moraes e Silva 

- OAB:20274/O, Luciana Fernandes Rabêlo - OAB:9.031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo 

o mérito, na forma do art.487, I, CPC/20105, e por consequência: 

i)RECONHEÇO a impenhorabilidade do valor bloqueado pertencente à sócia 

Anália Rabelo Montes Elias. Providencie a devolução do valor penhorado 

em seu favor. 14.Condeno o embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da execução. 15.Custas 

pelo embargante. 16.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 16 de outubro de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287530 Nr: 11565-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Vasconcelos Vidal, Chefe do Posto 

Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Agnus Dei Paramentos 

e Metais Ltda, em face da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso, representado por Leonardo Vasconcelos Vidal, agente de 

tributos estaduais.

 Foram apreendidas mercadorias e documentos do impetrante, constantes 

no termo de apreensão nº 1136960-8 sob a alegação, de que as 

mercadorias descritas na DANFE n° 12030 não corresponderia com as 

mercadorias transportadas, bem como foram encontradas mercadorias 

que não estariam na nota fiscal.

 As fls. 68/69 fora deferida parcialmente a medida liminar para liberar tão 

somente as mercadorias descritas na DANFE 12030, o veículos e 

documentos.

O impetrante manifestou as fls. 73/79, requerendo a reconsideração da 

decisão uma vez que teria regularizado a documentação contábil para o 

retorno ao local de origem através de Nota Fiscal complementar e nota de 

retorno de mercadoria.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisando a documentação acostada pelo impetrante, observo que este 

acosta notas fiscais das demais mercadorias que não estavam 

acobertadas anteriormente.

 A ausência de notas fiscais que amparassem todas as mercadorias do 

impetrante e posteriormente este apresenta notas fiscais com data 

superior a operação realizada, qual seja 26 de setembro deste ano, 
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verifica-se uma tentativa de fraudar o fisco, uma vez que daria margem 

para que as empresas e empresários não expedissem notas fiscais de 

todas as mercadorias a ser transportadas ou expedição de forma que 

acoberte-as parcialmente, bem como o recolhimento dos impostos 

devidos.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 73/79.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 68/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226558 Nr: 6800-93.2016.811.0004

 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: Leyde Laura Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alencar da Silva - 

OAB:9244/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada pela requerida. 

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, para a apresentação 

do laudo pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia 

nos autos abra vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 

(dez). Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167176 Nr: 9905-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir da Silva Rios Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Vistos.

 Ante a desídia do executado, nos termos do art. 536, §1º do CPC, 

imponho multa cominatória no importe de R$300,00 (trezentos reais) por 

dia de descumprimento.

 Quanto ao pleito de remessa dos autos ao contador, indefiro o pedido, 

uma vez que a apuração do valor depende apenas de mero cálculo 

aritmético.

 Assim, intime-se o exequente para iniciar a execução, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274834 Nr: 3974-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Coelho Magrini Prampero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202039 Nr: 4962-52.2015.811.0004

 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: Vainer Ormindo Peixoto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a progressão funcional do exequente, tal como determinado no 

decisum de fls. 85/91 e 133/137, observando-se os aumentos oriundos da 

aludida progressão, sob pena de aplicação de medidas que garantam o 

resultado prático equivalente.

Sem prejuízo, intime-se a executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, 

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

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181543 Nr: 3384-88.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Del Soldato Ferreira Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da proposta do perito contador 

acostado às fls. 269/275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177297 Nr: 11500-20.2013.811.0004

 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: Walmira dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentar quesitos ou indicar assistente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255070 Nr: 9659-48.2017.811.0004

 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: Silviane Cavalcante da Silva Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, MARCELO 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

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

General Carneiro - OAB:, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão de fls. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269508 Nr: 689-25.2018.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Santana Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 95/70 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177168 Nr: 11349-54.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Leite de Carvalho Figueiredo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236328 Nr: 13665-35.2016.811.0004

 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: Ilma Carvalho da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luisa Alves da Costa - 

OAB:73986/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada pelo requerido. 

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, para a apresentação 

do laudo pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia 

nos autos abra vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 

(dez). Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188562 Nr: 9134-71.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcia Antonio Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 244/250 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

202/211.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177884 Nr: 12161-96.2013.811.0004

 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: Josy Guimarães da Costa Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175016 Nr: 8617-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juliana Carreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em face da inércia da parte exequente, conforme certidão de fls. 334, os 

autos aguardarão no arquivo até provocação dos autores.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185690 Nr: 6850-90.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paolo Cesar da Silva, Flávia Lucia David, Antônio José 

de Almeida David, Lucileicka da Silva David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem 

como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das 

varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184357 Nr: 5765-69.2014.811.0004

 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: Simone Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 184366 Nr: 5774-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Rodrigues Noleto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Francisca de Sá - OAB:16.391/MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192989 Nr: 12363-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Matos Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS

 À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado no 

decisum de fls. 156/162 e 192/204, observando-se os aumentos oriundos 

da aludida progressão, sob pena de aplicação de medidas que garantam o 

resultado prático equivalente.

Sem prejuízo, intime-se a executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, 

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

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289845 Nr: 12921-69.2018.811.0004

 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: BERNARDETE COSTA MIRANDA, Roberto Garcia 

Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loke Entulho, Município de Barra do Garças - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Defiro o pedido de parcelamento de custas processuais a ser realizado 

em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

 Intimem-se os autores para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. 

As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena 

de extinção.

Recolhida a primeira parcela, voltem-me para analisar a inicial.

Sem o recolhimento, voltem-me para sentença extintiva.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184371 Nr: 5780-38.2014.811.0004

 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: Eulina Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS

 À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado no 

decisum de fls. 194/201 e 234/238, observando-se os aumentos oriundos 

da aludida progressão, sob pena de aplicação de medidas que garantam o 

resultado prático equivalente.

Sem prejuízo, intime-se a executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, 

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

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184358 Nr: 5766-54.2014.811.0004

 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: Laura Luzia Oliveira de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176150 Nr: 10071-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Rezende Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS

 À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

Após, intime-se a executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, impugnar 

a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177173 Nr: 11354-76.2013.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anália Ferreira Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93321 Nr: 7171-04.2009.811.0004

 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: Vilma Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adam Luiz Claudino de Brito - 

OAB:12193/MT, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 14.313, 

Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro - OAB:MT 12.202 - A, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

Não sendo impugnada a execução, voltem-me para homologar os cálculos 

e ordenar expedição de requisição.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177192 Nr: 11373-82.2013.811.0004

 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: Marleide Francisca Moreno Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185481 Nr: 6669-89.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 VISTOS

 À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado no 

decisum de fls. 180/186 e 221/229, observando-se os aumentos oriundos 

da aludida progressão, sob pena de aplicação de medidas que garantam o 

resultado prático equivalente.

Sem prejuízo, intime-se a executada para, querendo, em 30 (trinta) dias, 

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

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288801 Nr: 12310-19.2018.811.0004

 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: Heder Faria Pereira, Marilei Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Nacional UNIMED COOPERATIVA 

CENTRAL, Hospital Materno Infantil, Secretaria do estado de Saúde de 

Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza 

audiências de conciliação, deixo de designa-la.

CITEM-SE os Requeridos para oferecerem contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro por ora o pedido de justiça gratuita.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283950 Nr: 9436-61.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Rodrigues de Souza, Cristiane Assunção 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcidiney de Amorim - 

OAB:20088/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizado por Nilton Rodrigues 

de Souza e Cristiane Assunção Rodrigues, em face da Fazenda Pública 

Estadual.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194387 Nr: 102-08.2015.811.0004

 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: Ana Cristina Rodrigues Vieira, Balduino Lopes Neto, 

Carina de Oliveira Borges, Cleverson Alves de Oliveira, Cristina Rodrigues 

Vieira, Jucielly Monte de Oliveira Andrade Lopes, Lázaro Bento Ribeiro, 

Vanderley Quintino Carrijo, Otacilia Rodrigues Batista, Sebastião Tavares 

Roldão, Sandra Carrijo de Freitas, Louracy dos Santos Sales, Maria da 

Glória Pereira Roldão, Olguima Ana Cardoso Benini, Paulo Bernardo 

Câmara, Welison Rodrigues Borges, Deuselia Paz Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Elayne Bento Pereira - OAB:MT 10.214-B

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185664 Nr: 6819-70.2014.811.0004

 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: Construtora Rodrigues Borges Ltda, Moacyr Rodrigues 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Vistos.

 Acerca da certidão retro, digam as partes.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170501 Nr: 2900-10.2013.811.0004

 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: Daybson Azevedo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias, adequar a petição de fls. 

251/253 observando o artigo 534 e seguintes do CPC.

Nada sendo apresentado, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288790 Nr: 12303-27.2018.811.0004

 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: Osvaldo Vilela de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza 

audiência de conciliação, deixo de designa-la.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro por ora o pedido de justiça gratuita.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 8995 Nr: 334-21.1995.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopercana - Cooperativa Agropecuária Mista 

Canarana Ltda, Orlando Roewer, PEDRO ROSS, Harri Stiegemeier, 

Armando Antonio Didonet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186124 Nr: 7197-26.2014.811.0004

 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: Aurea Maria de Castro, Aparecida de Fatima Pereira da 

Silva Menezes, Alvaricio Normanha da Silva, Adão Gonçalves Coelho, 

Antonio Joaquim da Silva, Antonio Rodrigues de Oliveira, Claudionor Luis 

Freitas Dominguês, Brigida Pereira da Silva, Indalécio Aguiar Oliveira, 

Joaquina Angelica de Oliveira, Francisco Luiz de Assunção, Francisco 

Vitorino Rocha, Luiz Davi Barbosa, Maria de Fatima da Mata, Ronair 

Pessoa Magalhães, Walter Luiz Teixeira, Manoel Ferreira de Santana, 

Severino de Sousa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 584/588 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64527 Nr: 7501-06.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marcelo Alves Casella - 

OAB:13618 B, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Roberta Lourenço Silva - OAB:MT 

20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para informar se 

houve o pagamento do precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228480 Nr: 8046-27.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clecilia Maria Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria 
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de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias informar às provas que pretende produzir, 

justificando-as conforme despacho de fls. 104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181649 Nr: 3480-06.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 

Ayres - OAB:MT 20.838

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR DADOS 

BANCÁRIOS, PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LIBERAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90180 Nr: 4046-28.2009.811.0004

 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: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCGSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA MORAES 

AMORIM, para devolução dos autos nº 4046-28.2009.811.0004, Protocolo 

90180, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171770 Nr: 4570-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Creuza Souza Santana - Me, Creuza Souza Santana, 

Ayrtes Serigrafia - Valdivino Petrolino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Ponte Branca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 Certifico que para a expedição do Precatório tendo por benefíciária a 

parte exequente há a necessidade de juntada aos autos do contrato 

social, pois trata-se de pessoa jurídica.

 Dessa forma, intimo a parte exequente, por meio da advogada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o contrato social da exequente 

Creuza Souza Santana - ME para fins de expedição do competente 

Precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85749 Nr: 8864-57.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael 

Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face Jose Itacarambi e outro.

Deferido o requerimento de fls.276 e realizada a busca de ativos em nome 

dos executados, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166704 Nr: 9249-63.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989

 VISTOS.

Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem 

como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das 

varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176406 Nr: 10383-91.2013.811.0004

 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: Domingos Sávio Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 84/91 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

57/62.

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278056 Nr: 6074-51.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT, Getúlio Dutra Vieira Neto 

(Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Daniela Souza Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por consequência, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos dos arts.485, I, e 924, III, 

ambos do CPC/2015 para que seja aplicado correção monetária IPCA e 

juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.8.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Barra do Garças-MT, 24 de abril de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90199 Nr: 4077-48.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Daniela Souza Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 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: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador do juízo para atualizar o valor do 

crédito nos termos da sentença dos autos apenso.

 Apresentado os cálculos, expeça-se o respectivo RPV, com as 

certificações de estilo.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 208263 Nr: 8468-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Marto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Cumpra-se a decisão anterior em sua integralidade.

Às Providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 250245 Nr: 6371-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT, 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - OAB:5734

 Em prosseguimento, superadas as preliminares arguidas pela defesa e 

não verificadas as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo o dia _____/_____/_____, às __________horas (horário oficial de 

Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.Intime-se o(a)(s) 

acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, 

o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).Advirta-se as testemunhas 

que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da 

força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (art. 219, CPP).Havendo testemunhas residentes em 

outra comarca, depreque-se sua oitiva.Intime-se e cumpra-se. Barra do 

Garças/MT, 5 de outubro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283488 Nr: 9189-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CRISTYAN ALVES 

CORREIA - OAB:GO51393

 Vistos em correição.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, promovido 

pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS), na 

cidade de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 12/02/2018, às 15:45 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283935 Nr: 9429-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

Felipe Marçal Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luiz Teixeira Vasques 

- OAB:137.493/RJ

 Vistos em correição.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, promovido 

pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS), na 

cidade de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 12/02/2018, às 17:00 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284011 Nr: 9471-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRRTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Jose da Silva - 

OAB:15.745/MT

 Vistos em correição.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, promovido 

pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS), na 

cidade de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 12/02/2018, às 16:45 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 286856 Nr: 11143-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4275 / MT

 Autos n. 11143-64.2018.811.0004 – Cód.: 286856

Vistos em correição.

Defiro o r. cota ministerial.

Designo audiência de justificação para o dia 22/11/2018, às 13:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Intime-se a vítima e o agressor para comparecimento pessoal.
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Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283610 Nr: 9258-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:MT 11.116

 Vistos em correição.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, promovido 

pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS), na 

cidade de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 12/02/2018, às 16:00 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272498 Nr: 2636-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT12797B

 Vistos em correição.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, promovido 

pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS), na 

cidade de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 12/02/2018, às 16:30 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272850 Nr: 2862-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Arantes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos em correição.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, promovido 

pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS), na 

cidade de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 12/02/2018, às 16:15 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164253 Nr: 6001-89.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grinie dos Santos Ishida Alves, Leonardo 

Firmino de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Autos n. 6001-89.2012.811.0004 – Cód.: 164253

Vistos em correição.

Considerando não haver pendências, designo o dia 06/02/2019, às 15:30 

horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, no valor de 1 

(um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas da 

diligência (CPP, art. 219).

Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, depreque-se sua 

oitiva.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284039 Nr: 9492-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antonio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Paulino de Oliveira - 

OAB:37890

 Vistos em correição.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, promovido 

pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (ESMAGIS), na 

cidade de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 12/02/2018, às 17:15 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 290263 Nr: 13174-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Farias Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:OAB-MT 15616

 Vistos, em correição.

Designo o dia 29/01/2019 às 17:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com o interrogatório do denunciado.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010975-62.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALBA THANIA ALVES VARJAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO VARJAO ALVES OAB - MT0006496A (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010638-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE SILVA SIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme 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: 1000475-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000969-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CARVALHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLO FREIRE DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000969-13.2017.811.0008 Pólo Ativo: EDIMAR CARVALHO 

MARTINS Pólo Passivo: APOLO FREIRE DE ANDRADE Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). O processo, autuado no ano de 

2000, teve o pedido inicialmente de busca e apreensão deferido, no 

entanto, na sentença, foi julgado indevido a medida, extinguindo-se o 

processo. Não havendo nenhum recurso, o processo foi arquivado, no 

entanto, permanecendo o bem apreendido, por não haver pedido de 

restituição, os autos foram desarquivados, e intimado o Sr. Sedinei 

Falabretti, ao qual era o possuidor do bem na época, a fim de que 

manifestasse o interesse em restituir a motocicleta. No entanto, após 

intimação, o mesmo deixou de se manifestar. Dessa forma, não havendo 

mais nenhum ato a ser realizado, o presente feito merece retornar ao 

arquivo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, determino que o presente 

feito, seja ARQUIVADO, com as devidas baixas pertinentes. Cumpra-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. 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: 1000363-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278353 Nr: 6259-89.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shislene Barreira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261127 Nr: 13706-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elevair de Matos, Nivaldo Vilela de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22.433

 DESPACHO

 Processo n°: 13706-65.2017.811.0004 (Cód. 261127)

Vistos, etc.

1. Dado o lapso temporal da realização da audiência e a inexistência de 

conteúdo probatório relativo ao cumprimento das obrigações impostas nos 

autos, INTIME-SE os autores do fato para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o cumprimento da transação penal imposta às fls. 124, 

consistente na prestação pecuniária, sob pena de revogação do benefício 

e consequente prosseguimento do feito.

2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se se houve cumprimento ou não 

da obrigação, abrindo-se, posteriormente, vista dos autos ao MP.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 04 de Outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 176252 Nr: 10198-53.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Pau Brasil Ltda EPP, Esquadrias 

Zinger Ltda EPP, Madeireira Internacional Ltda, Wolgo Massi Madeiras Me, 

Wolgo Massi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT

 9.Ex positis, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Madeireira Internacional 

ME, Wolgo Massi, Wolgo Massi Madeireira ME, Esquadrias Pau Brasil Ltda 

EPP e Esquadrias Zinger Ltda EPP, em relação ao crime em testilha, com 

supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.10.Sem 

custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).11.Após o trânsito em julgado, 

providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos.12.Publique-se.13.Registre-se.14.Intime-se.15.Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 20 de Setembro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 96373 Nr: 1309-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Morais 

Garcia - OAB:19.102 OAB-GO

 SENTENÇA

Processo. nº : 1309-18.2010.811.0004 (Cód. 96373)

Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Penal versando sobre a prática do crime tipificado no 

art. 34, § Único, inciso III da Lei 9.605/98, pelo autor do fato Giovane 

Almeida da Silva.

 2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 89, § 5º da Lei 

9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este 

decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 19 de Setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 285707 Nr: 10489-77.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Karoline Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 DECISÃO

Código: 285707

 Vistos.

Versa-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em face de 

Nayara Karoline Alves Silva, com o fito de apurar a propensa prática do 

crime de receptação culposa (art. 180, §3º do CP), fato ocorrido em 

20.06.2018.

Aprioristicamente, impende relevar que a legitimidade da ação penal está 

diretamente vinculada à supressão das balizas axiológicas do Direito 

Penal. Dessarte, o imenso custo do processo e as diversas penas 

processuais que ele contém devem estar com espeque no seu caráter 

fragmentário, que enseja a preeminente justa causa como premissa da 

ação penal.

Nessa exegese, a justa causa concerne em um garantia contra o uso 

abusivo do direito de acusar e se configura pela notável existência de 

indícios razoáveis de autoria e materialidade. Faz-se de bom alvitre notar 

que esse crivo deve recair aos concretos elementos probatórios 

apresentados, sendo que, malgrado em cognição perfunctória, a 

inexistência de um lastro probante mínimo obsta a proposta persectio 

criminis estatal.

Haure-se nos autos que as apurações sobre os pretensos delitos em 

voga não galgaram se quer a probabilidade mínima que exige em uma justa 

causa penal, sendo salutar evitar um dispêndio estatal e, 

consequentemente, um ônus processual demasiado a um questionável 

autor dos fatos.

À guisa que inexiste uma “lide” penal deflagrada nos autos, visto que ao 

menos uma relação processual foi constituída, não há se falar em extinção 

de punibilidade ou, em um melhor juízo, rejeição da pretensão acusatória, 

tendo em vista que o próprio titular da ação penal, douto parquet, não só 

deixou de exercer seu ius agendi, quanto pugnou pelo arquivamento dos 

autos em tela.

Isto posto, por absoluta ausência de provas no caderno investigativo em 

discussão e com esteio na inteligência inferida do art. 386, incisos II c/c o 

IV, do Diploma Processual Penal jungido ao art. 92, da Lei 9.099/1995, 

DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o 

seu ARQUIVAMENTO, devendo a secretaria do juizado proceder às 

baixas e anotações necessárias, o que somente poderá ocorrer após o 

trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao arquivamento 

em si, observando-se o disposto no art. 18 do CPP.
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Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Notifique-se o Ministério Público.

 Barra do Garças - MT, 01 de outubro de 2018.

 FERNANDO DA FONSECA MELO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 93194 Nr: 6957-13.2009.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues de Oliveira, Marcos 

Tavares Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Francisco Batista de Vasconcelos - OAB:MT 

6.259-B

 Por fim, por todo o exposto e observando a harmonia das disposições do 

art. 107, IV, art. 109, incisos V e VI, do Código Penal aliado ao art. 46, 

parágrafo único, art. 53, inciso II, alínea “e”, da Lei 9.605/1998 e jungido ao 

art. 92, da Lei 9.099/1995, DECLARO extinta a punibilidade do fato sub 

judice.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.Sem custas, em conformidade com o teor do art. 

5 4  e  a r t .  5 5 ,  d a  L e i  d o s  J u i z a d o s 

Especiais.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças- 

MT, 09 de outubro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278100 Nr: 6105-71.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Barros Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONSALVES DE JESUS - OAB:36.688/DF

 DESPACHO

Código: 278100

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido feito pela defesa em fl. 37, sendo assim, determino a 

dilação do prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de contrarrazões.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 155621 Nr: 7640-79.2011.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleinedi Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 SENTENÇA

Código: 155621

Vistos, etc.

 Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de Clenedi 

Pereira da Silva pela prática dos delitos estampados no art. 34, parágrafo 

único, incisos I, II e III da Lei 9.605/1998.

 Ademais, concomitante ao oferecimento da exordial acusatória, o 

Ministério Público propôs o benefício da suspensão condicional do 

processo que, conforme fl. 109 o acusado aceitou.

 É o essencial relatório.

 Fundamento. Decido.

 Em prefácio, em posterior análise pormenorizada dos autos, é possível 

inferir que as condições impostas acerca da suspensão condicional do 

processo foram devidamente observadas, conforme se extrai da certidão 

de fl. 118. Com efeito, o douto Parquet manifestou acerca da extinção da 

punibilidade do réu (fl. 119), uma vez que consoante art. 89, §5º, da Lei 

9.099/1995, prevê o término da punibilidade, caso não seja revogado o 

beneplácito no prazo estabelecido, isto é, em 02 (dois) anos.

 Por fim, coadunando com a premissa alhures mencionada e observando a 

combinação do art. 89, §5º c/c art. 92, da Lei 9.099/1995 aliado ao art. 27, 

da Lei 9.605/1998, DECLARO extinta a punibilidade do fato sub judice.

 Sem custas, em conformidade com os arts. 54 e 55, da Lei do Juizado 

Especial.

 Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 09 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265901 Nr: 16711-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento, Thales Magno 

Ramos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 SENTENÇA

Código: 265901

Vistos, etc.

 Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado com o fito 

de apurar a propensa prática delitiva estampada no art. 32, da Lei Federal 

9.605/1998, ora denominada Lei de Crimes Ambientais perpetrada pelos 

autores do fato Silvia Ramos Nascimento e Thales Magno Ramos 

Penteado, fatos ocorridos em 30 de maio de 2017.

 Ademais, verificado que as condições objetivas e subjetivas de ambos os 

investigados correspondiam com os requisitos previstos na combinação 

dos arts. 76, §2º, da Lei dos Juizados Especiais jungido ao art. 27, da Lei 

de Crimes Ambientais, o Ministério Público propôs o benefício da transação 

penal, consoante elementos demonstrativos insertos nos autos, sendo 

aceita pelos autores do fato.

 É o essencial relato.

 Fundamento. Decido.

 A priori, convém registrar que em compasso com os elementos 

disponíveis em fls. 36 usque 41 os investigados cumpriram integralmente 

as condições estabelecidas. Pois bem, evidenciando a finalidade 

alcançada pelo dispositivo, insta trazer à baila que é óbice para o 

oferecimento de denúncia quando observadas as imposições, 

tornando-se imperioso declarar a extinção de punibilidade por intermédio 

de sentença, conforme consagra o imperativo legal – art. 76, §5º.

 Nestas razões, coadunando com a premissa supramencionada, ACOLHO 

a cota ministerial em fl. 44, uma vez que se mostra digna de deferimento, 

portanto, observando a combinação do art. 62, 76 e 92, da Lei dos 

Juizados Especiais aliado ao art. 27, da Lei de Crimes Ambientais c/c art. 

225, §3 º da Carta Magna e por fim, o art. 394, do Código de Processo 

Penal, DECLARO extinta a punibilidade do fato sub judice.

 Sem custas, conforme preceitua os artigos 54 e 55, da Lei dos Juizados 

Especiais.

 Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 Ciência ao Parquet.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 08 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo
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 Cod. Proc.: 207989 Nr: 8333-24.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorsiel Resplande Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT

 DESPACHO

Cód.: 207989

Vistos.

1. INTIME-SE o autor do fato na pessoa de seu advogado (fl. 58) para que 

no prazo de 10 (dez) dias comprove a prestação de serviços referente à 

transação penal, sob pena de revogação do benefício e prosseguimento 

do feito.

2. Após, renove-se vista ao Ministério Público.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 194916 Nr: 474-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva E Silva & Alves Costa Ltda - ME, S. L. 

Tavares - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Nestas razões, coadunando com a premissa supramencionada, ACOLHO 

a cota ministerial em fl. 118, uma vez que mostra-se digna de deferimento, 

portanto, observando a combinação do art. 62, 74 , 76 e 92, da Lei dos 

Juizados Especiais aliado ao art. 27, da Lei de Crimes Ambientais c/c art. 

225, §3 º da Carta Magna e por fim, o art. 394, do Código de Processo 

Penal, DECLARO extinta a punibilidade do fato sub judice.Sem custas, 

conforme preceitua os artigos 54 e 55, da Lei dos Juizados 

Especiais.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e 

o  a r q u i v a m e n t o  d o s  a u t o s . C i ê n c i a  a o 

Parquet.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças- 

MT, 05 de outubro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 194914 Nr: 473-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Paraíso Ltda, N. R. Souza & Filho 

Buriti Madeira Ltda - ME, José dos Anjos da Silva Mares, Dione Rodrigues 

Brogio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idalmir Luis de Morais - 

OAB:13127/MS

 9.Ex positis, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Dione Rodrigues Brogio e 

Madeireira Paraiso Ltda, em relação ao crime em testilha, com supedâneo 

no art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.10.Sem custas (art. 

54 e 55 da Lei 9.099/1995).11.Após o trânsito em julgado, providencie as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s  e  o  a r q u i v a m e n t o  d o s 

autos.12.Publique-se.13.Registre-se.14.Intime-se.15.Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 20 de Setembro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003912-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. D. S. (REQUERENTE)

M. A. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003912-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VANILDO DOS SANTOS DA 

SILVA, MARILDES APARECIDA RODRIGUES REQUERIDO: VANEIDE LUZIA 

DOS SANTOS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão da adolescente Ana Clara Rodrigues dos Santos da Silva 

proposta por Vanildo dos Santos da Silva e Marildes Aparecida Rodrigues 

em desfavor de Vaneide Luzia dos Santos da Silva, todos qualificados 

nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, verifica-se que a 

requerente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito 

para indicar o atual endereço do requerido sob pena de extinção e 

arquivamento, porém manteve-se inerte até a presente data (ID 

13539054). Considerando o fato de que os requerentes não manifestaram 

seu interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que 

se impõe, senão vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III, §1º 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;” “§ 1º Na hipótese 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 05 (cinco) dias”. Diante do exposto e em consonância 

com o parecer ministerial (ID 15840615), tendo em vista a inércia da parte 

autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo. Condeno a parte 

autora nas custas processuais, todavia, fica suspensa sua exigibilidade, 

vez que os requerentes são beneficiários da justiça gratuita. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Intime-se. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003618-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. X. (AUTOR(A))

C. S. C. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. R. D. S. X. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003618-08.2018.8.11.0006 AUTOR(A): CRISLAINE SANTANA CHAVES 

DIAS, ARYELLEN CHRISTYNNE DIAS XAVIER RÉU: ALBERTINE 

JONATHAN RAMOS DA SILVA XAVIER Vistos etc. Considerando que as 

partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003245-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. N. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003245-74.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO 

SILVA RÉU: ADEMIR DA SILVA CUIABANO Vistos etc. Considerando que 

as partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 
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consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Ademais, 

desentranhe-se a petição de ID 15959129 e os documentos que a 

acompanham, uma vez que estranho aos autos. Sem custas. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003615-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. R. (AUTOR(A))

F. A. D. F. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. A. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003615-53.2018.8.11.0006 AUTOR(A): FABIANA APARECIDA DE 

FREITAS BENEVIDES, ANA LUISA BENEVIDES RODRIGUES RÉU: ERIC 

ROBERTO ANDRE RODRIGUES Vistos etc. Considerando que as partes 

compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as 

partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003024-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003024-91.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ELISANGELA DA SILVA PEREIRA 

RÉU: HELIO CANDIDO PERPETUO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos proposta por H. C. P. S. e I. S. P., 

representada por sua genitora Elisangela da Silva Pereira, em desfavor de 

Hélio Candido Perpetuo dos Santos, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Determinada a emenda da inicial, a parte autora nada 

manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 16051694). É a 

síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora concedido à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a 

mesma não providenciou a emenda da inicial (Id n. 16051694), deixando de 

corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, 

portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal. Dessa 

maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no 

inciso IV do art. 330 do CPC e, via de consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Sem custas. Certificado o 

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

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003023-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. P. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003023-09.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: ELISANGELA DA SILVA 

PEREIRA EXECUTADO: HELIO CANDIDO PERPETUO DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por H. C. P. S. 

e I. S. P., representada por sua genitora Elisangela da Silva Pereira, em 

desfavor de Hélio Candido Perpetuo dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Determinada a emenda da inicial, a 

parte autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

16050369). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 16050369), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007873-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. L. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007873-43.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: ELENITA PATRICIA GOMES 

EXECUTADO: MARCELO APARECIDO LEITE COSTA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Alimentos proposta por M. S. G. L. C., 

representada por sua genitora Elenita Patricia Gomes em desfavor de 

Marcelo Aparecido Leite Costa, todos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao Executado, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o art. 98 do 

Código de Processo Civil. Conforme se depreende dos autos (ID 

11680336), a parte autora informa que o Executado realizou o 

adimplemento do débito alimentar. Deste modo a extinção do presente feito 

por cumprimento da obrigação alimentar é medida que se impõe. Com 

efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; (...) Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Condeno o Executado nas custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa devidamente corrigido 

monetariamente e reduzidos à metade, nos termos do art. 85, §2º e art. 90, 

§4º, ambos do CPC, todavia, suspensos por força da gratuidade de justiça 

concedida a ambas as partes. Ciência ao Ministério Público e Defensoria 

Pública. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Cáceres, 11 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003245-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. N. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003245-74.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO 

SILVA RÉU: ADEMIR DA SILVA CUIABANO Vistos etc. Considerando que 

as partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Ademais, 

desentranhe-se a petição de ID 15959129 e os documentos que a 

acompanham, uma vez que estranho aos autos. Sem custas. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003130-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003130-53.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SOLANGE GONCALVES 

NUNES REQUERIDO: NILSON NUNES Vistos etc. A requerente pugna pela 

desistência da ação conforme manifestação retro. Nos termos do art. 200, 

§ único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a 

homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento da parte 

requerida quando não contestada a ação. Inexistindo óbice legal, 

homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e REVOGO a tutela de urgência 

concedida nos autos. Sem custas e honorários advocatícios em face da 

gratuidade da justiça. Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002987-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. M. D. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002987-35.2016.8.11.0006 AUTOR(A): CELIA ROSA MACIEL DO 

NASCIMENTO RÉU: MEURINEI RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de ação de alimentos proposta por G. N. S., representado por sua genitora 

Sra. Celia Rosa Maciel do Nascimento em desfavor de Maurinei Rodrigues 

da Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a requerente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito para indicar o atual endereço do requerido sob 

pena de extinção e arquivamento, porém manteve-se inerte até a presente 

data (ID 11132820). Considerando o fato de que a requerente não 

manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é 

medida que se impõe, senão vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III, 

§1º 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;” “§ 1º Na hipótese 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 05 (cinco) dias”. Diante do exposto e em consonância 

com o parecer ministerial (ID 12432991), tendo em vista a inércia da parte 

autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil e REVOGO os 

alimentos provisórios deferidos nos autos. Condeno a parte autora nas 

custas processuais, todavia, fica suspensa sua exigibilidade, vez que a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público e 

a Defensoria Pública. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 11 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005003-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005003-25.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: ELIZABETH DA SILVA 

RODRIGUES EXECUTADO: ALESSANDRO FARIA RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por G. H. S. R., 

representado por sua genitora Elizabeth da Silva Rodrigues em desfavor 

de Alessandro Farias Rodrigues, todos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme se depreende dos autos (ID 14371212), a parte autora 

informa que o Executado realizou o adimplemento do débito alimentar. 

Deste modo a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação 

alimentar é medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso 

II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – 

a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o Executado 

nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa devidamente corrigido monetariamente, nos termos do art. 

85, §2º do CPC. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. 

Intime-se. Após as anotações de praxe, arquive-se. Cáceres, 11 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005003-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005003-25.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: ELIZABETH DA SILVA 

RODRIGUES EXECUTADO: ALESSANDRO FARIA RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por G. H. S. R., 

representado por sua genitora Elizabeth da Silva Rodrigues em desfavor 

de Alessandro Farias Rodrigues, todos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme se depreende dos autos (ID 14371212), a parte autora 

informa que o Executado realizou o adimplemento do débito alimentar. 

Deste modo a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação 

alimentar é medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso 

II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – 

a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o Executado 

nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa devidamente corrigido monetariamente, nos termos do art. 

85, §2º do CPC. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. 

Intime-se. Após as anotações de praxe, arquive-se. Cáceres, 11 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005234-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005234-52.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: CLARICE GONCALVES DE 

FREITAS EXECUTADO: JOAO BATISTA DE FREITAS Vistos etc. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença proposta por E. B. R., representando 

por sua guardiã Clarice Gonçalves de Freitas em desfavor de João Batista 

de Freitas, todos devidamente qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifica-se que, apesar da tentativa de intimação do requerente, 

esta restou infrutífera, conforme certificado (ID 13500457), o que 

demonstra ter mudado de endereço sem comunicar este juízo, o que 

implica abandono da ação. Instado a manifestação, o Ministério Público 

requereu a extinção e arquivamento do feito ante a falta de interesse 

processual da parte autora (ID 15216907). 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 nas 

custas processuais, todavia, fica suspensa sua exigibilidade, vez que a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público e 

a Defensoria Pública. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 02 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002118-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. C. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002118-04.2018.8.11.0006 AUTOR(A): JENITO RODRIGUES DE LIMA 

RÉU: IRENE MARIA COELHO DE LIMA Vistos etc. Considerando que as 

partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo realizado entre as partes, bem como a desistência 

do prazo recursal. Por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo 

Civil. Oficie-se a instituição bancária acerca do presente acordo e para 

excluir o requerente Jenito Rodrigues de Lima como fiduciante do imóvel 

situado na Rua Cuiabanos, Casa 19, Quadra 11, Cohab Nova - 

Cáceres/MT. Sem custas. Em seguida, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 24 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003570-49.2018.8.11.0006 AUTOR(A): NEDIL DAS GRACAS DA SILVA 

RÉU: JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de 

União Estável Post Mortem proposta por Nedil das Graças da Silva em 

razão do falecimento de José da Silva. Determinada a emenda da inicial, a 

parte autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

16052004). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 16052004), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007798-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. C. (RÉU)

T. B. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007798-04.2017.8.11.0006 AUTOR(A): WALDECIR CLAUDIO DA 

CONCEICAO RÉU: THAINÃ BARROS DA CONCEIÇÃO, ADELIBIO BARROS 

DA CONCEIÇÃO Vistos etc. Considerando que as partes compuseram 

amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Proceda-se ao 

cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada nos 

autos. Sem custas. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003303-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. A. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003303-77.2018.8.11.0006 AUTOR(A): DAYANA CAMILA AIRES BRITO 

RÉU: OLACIL SOARES DA SILVA Vistos etc. Considerando que as partes 

compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as 

partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168333 Nr: 4938-52.2014.811.0006

 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: MARIA FRANCISCA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA, ROSICLÉIA FERREIRA 

DA SILVA, REGIANE MATIAS BARBOSA, FABIO MATIAS BARBOSA, 

MARCIO ALESSANDRO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos etc.

A autora requereu, às fls. 129, a reconsideração da decisão de fls. 128, 

sob o argumento de que o INSS indeferiu administrativamente a 

implantação do benefício previdenciário de pensão por morte.

Verifica-se, da análise dos autos, que a ação originariamente foi proposta 

em desfavor do INSS, perante a Justiça Federal (fls. 06/17), tendo havido 

o declínio da competência para este Juízo (fls. 60).

Em seguida, determinou-se a emenda à inicial, vez que o feito, perante 

este Juízo, poderia "tramitar somente quanto ao pedido de reconhecimento 

de união estável post mortem" (fls. 63), tendo a parte autora, por meio da 

manifestação de fls. 64/66, requerido a exclusão do INSS do polo passivo, 

o que foi deferido às fls. 67.

Portanto, tendo em vista que a autarquia previdenciária não é parte nos 

autos e, por certo, a determinação de qualquer providência em seu 

prejuízo implicaria lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora às fls. 124 e 129.

Intime-se.

Em nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 151305 Nr: 10138-11.2012.811.0006

 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: SAPL, AMRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391/MT, DIONE KAROLINE 

GONÇALVES HOLANDA - OAB:20694, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:4.126 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho em parte a cota ministerial de folhas retro para determinar que seja 

feita a retificação da capa dos autos, para constar o nome da atual 

inventariante.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar a 

guia de ITCD devidamente quitada, bem como as certidões negativas de 

débitos fiscais do âmbito federal, estadual e municipal, devidamente 

atualizadas.

Intime-se, ainda, a Fazenda Pública, nos termos do art. 626 do CPC.

Quanto ao pedido de realização de balanço do estabelecimento "Mercado 

Lobo", considerando a informação nos autos de que a empresa não mais 

existe ou qualquer dos bens que integravam o comércio, determino que 

seja feito um auto de constatação, através de Oficial de Justiça, a fim de 

verificar se o Mercado lobo ainda está em funcionamento no mesmo 

endereço ou se houve mudança para outro local e, uma vez existindo, que 

seja relatada a situação do imóvel e os bens que o integram.

Após, intime-se a inventariante e herdeiras para manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, sucessivamente.

Em seguida, ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 90016 Nr: 5282-09.2009.811.0006

 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: DAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não houve resposta de mandado de inscrição expedido (fls. 207) bem 

como não há resposta da carta precatória de fls.212, certifique-se a Sra. 

Gestora acerca de resposta de ambos.

Havendo resposta, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 217472 Nr: 5073-59.2017.811.0006

 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: RAFAELA DA CUNHA BARROS, KAMILLA DA CUNHA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que em oficio da Caixa 

Econômica Federal (fls.53) não fora localizado saldo a disposição dos 

herdeiros da “de cujus”, em fls.56/59 as requerentes acostaram aos autos 

documentos contendo valores a disposição destas.

Diante do exposto, oficie-se novamente a Caixa Econômica Federal, para 

que informe a este juízo o quantum atualizado a disposição dos herdeiros 

da falecida Suzilei Cebalho da Cunha portadora do cpf 274.393.561-87 na 

conta vinculada 0870.042.01511549-2 referente a depósitos do FGTS, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada do expediente, intime-se a parte autora através de 

advogado constituído para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183332 Nr: 4246-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA PASTICK ALVES, ALINE PASTICK ALVES, 

JADERSON FREDERICO PASTICK ALVES, TANIELLY PASTICK ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 59, intime-se os requerentes, através de 

advogado constituído para que informe nos autos o endereço atualizado 

do requerente Jaderson Frederico Pastick Alves, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 232979 Nr: 3081-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)
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->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAS, LEONICE ARRUDA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu nesta secretaria a Srª Leonice Arruda de 

Abreu para informar que não tem mais interesse em continuar com Ação, 

haja vista o falecimento de sua filha Manuella Arruda Salvador ocorrido no 

dia 09.10.2018 cópia da certidão óbito anexa

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152029 Nr: 10964-37.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNB, TPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SANTIAGO FREITAS 

LOPES SANTOS - OAB:23847/O, MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA 

SANTOS - OAB:6417

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao setor de expedição de documentos, a fim de INTIMAR 

pessoalmente a parte Autora para que manifeste sobre a justificativa 

apresentada pelo executado as fls. 146/149.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24216 Nr: 425-27.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Henrique de Almeida 

Sampaio - OAB:20.712 MT, EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - 

OAB:6098/MT, JULIANA SALES PAVINI - OAB:20.212, Yago Gattass 

Crepaldi - OAB:21108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6098/MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO parte autora 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 160 onde 

informar que o requerido não é morador naquele endereço.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168379 Nr: 4967-05.2014.811.0006

 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: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDJ, ALDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIO LIMA DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 4967-05.2014.811.0006, Protocolo 

168379, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001468-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERLY SOUZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

 

- Processo aguardando resposta de ofício.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001636-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA GRENDENE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

DIRCEU CARRETO OAB - SP76367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AVALLONE (EXECUTADO)

 

- Processo aguardando resposta de ofício.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001287-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO (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 de 04 de fevereiro de 2019 às 16:00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004872-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

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 citação 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, 25 de outubro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002759-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ERONIDES ANTERO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte 

Requerida devidamente citada deixou transcorrer o prazo legal para 

manifestação. Impulsiono os autos intimando a parte autora por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar se 

requerendo oque entender de direito. Cáceres Mt, 25 de outubro de 2018. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ante a 

devolução da Carta Precatória Id 16156445.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003778-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES DA COSTA LANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação de 

id: 11307720 é tempestiva . Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, para querendo apresentar impugnação. Cáceres/MT, 25 de 

outubro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144787 Nr: 2770-48.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DESIDÉRIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOBRAL FERNANDES, 

BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que se manifeste em relação a petição de folha 502 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Diante da insistência na oitiva da testemunha na forma consignada 

acima e, havendo comprovação do impedimento para comparecimento 

nesta data, para continuação este Juízo DESIGNA o dia 28/11/2018 às 

17h30min.

2. SAI a parte autora devidamente intimada a trazer a testemunha 

independentemente de intimação.

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.: 197724 Nr: 2115-37.2016.811.0006

 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: PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIEDSON HURTADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. EXPEÇA-SE mandado para condução coercitiva da testemunha 

JAQUELINE ROSA RODRIGUES DE SOUZA, previamente intimada (fl. 127) 

e não compareceu nesta data.

2. EXPEÇA-SE mandado para intimação da testemunha do juízo MARCELO 

conforme dados fornecidos em petição de fls. 132/139, devendo constar 

no mandado todos os dados possíveis (endereço, telefone, local de 

trabalho etc.).

3. Para continuação, este juízo DESIGNA o dia 05/12/2018 às 16h00min.

4. 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.: 163453 Nr: 746-76.2014.811.0006

 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: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Considerando o exposto acima, este juízo REDESIGNA a audiência para 
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o dia 05/12/2018 às 16h00min.

2. Saem as partes e advogados devidamente intimados, inclusive a parte 

autora, dispensando-se nova intimação pessoal para comparecimento ao 

ato acima aprazado.

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.: 151539 Nr: 10377-15.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA, JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, 

VALDIVINO LOPES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, NESTOR 

DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B 

MT, Marcos Antonio Silva de Lima - OAB:19.919, MIRIELE GARCIA 

RIBEIRO - OAB:10636/MT, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506

 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 alegações 

finais de forma escrita no prazo de 10 (dez) dias.

 3. Após, INTIMEM-SE os réus para o mesmo fim no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

4. Em seguida, CONCLUSOS para sentença

5. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 6300-89.2014.811.0006

 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: MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE CASTRO 

SEOLDO LIMA - OAB:145541, MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO - 

OAB:95711

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

APRESENTAR MEMORIAIS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, apresente memoriais.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 6300-89.2014.811.0006

 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: MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE CASTRO 

SEOLDO LIMA - OAB:145541, MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO - 

OAB:95711

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. INTIME-SE a parte autora para apresentação de memoriais no prazo de 

10 (dez) dias.

 3. Após, INTIME-SE a parte requerida para o mesmo fim no mesmo prazo.

4. Por fim, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 6193-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DIAS NANI - 

OAB:23.633/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA/EXECUTADA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida/executada, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

no feito, notadamente fornecendo ao Juízo, para fins de expedição de 

Alvará Eletrônico referente ao saldo remanescente, os dados bancários 

da titularidade de seu cliente ou do causídico constituído desde que tenha 

poderes para receber e dar quitação quanto ao objeto da demanda.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175869 Nr: 10537-69.2014.811.0006

 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: SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO FERREIRA 

SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsionam-se os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, forneça o número da residência dos herdeiros MARIA MACIEL 

VILLAS BOAS e MARA CRISTINA MACIEL DE OLIVEIRA e da confinante 

TAISA CAMPOS FONTES, para que se possa expedir as cartas de citação 

para os mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, observando o 

disposto no item n. 3 do despacho retro (fls. 259/259-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182135 Nr: 3562-94.2015.811.0006

 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 DEUSALINA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- EMPRESA UNIAO DE CASCAVEL 

DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, PEDRO 

MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585 OAB/MT, RICARDO BATISTA 

BLASI - OAB:12249/MT

 Código: 182135

 DECISÃO

1 – Por conta do requerimento da parte autora (fl. 192), DEFERE-SE o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

da data do protocolo da aludida petição.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134846 Nr: 3878-49.2011.811.0006

 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: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Código n. 134846

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de ação de obrigação de fazer ajuizada por 

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a intimação para cumprimento da sentença, a parte executada 

informou o implemento da condenação, conforme fls. 174/180.

Em seguida, a parte exequente confirmou a veracidade do informado pelo 

executado (fls. 183).

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos.

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, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27640 Nr: 2956-86.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DUARTE CAVALCANTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ, RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY, 

JARBES BALIEIRO DAMASCENO, WANDERLEI VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

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

NASCIMENTO - OAB:18880/O, ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA - 

OAB:, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, GRACIELE SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:, GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O

 Código: 27640

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO 

CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, em face da decisão de fls. 

1136/1137, sob o argumento de que a prova pericial deve ser realizada de 

forma direta.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Conforme dispõe o art. 1022, I, do CPC, os aclaratórios são cabíveis 

quando se pretende eliminar contradição.

Compulsando os autos, bem como analisando a decisão combatida, 

vislumbra-se que a perícia a ser realizada na requerente deverá ocorrer 

na forma direta, para fins de averiguação dos pontos controvertidos 

elencados nos itens “B” e “C” da decisão embargada.

1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos às fls. 1138-1138-verso, para o fim de eliminar a 

contradição havida. Por consequência, retifica-se parcialmente a decisão 

de fls. 1136/1137, mais precisamente no item 1, onde lê-se “prova pericial 

indireta”, leia-se “prova pericial direta”.

 2 – Por oportuno, ao analisar a petição de fls. 1139, verifica-se razão 

assistir a requerente. Isto posto, retifica-se o penúltimo parágrafo das fl. 

1136, passando-se a vigorar com a seguinte redação: “(...) Quanto a 

eventual realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de 

testemunhas pugnado pela autora e pela requerida Associação 

Congregação de Santa Catarina, posterga-se tal análise, uma vez que a 
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perícia deverá ser realizada antes da oitiva de testemunhas, se for o caso 

(...)”.

3 – No mais, permanece a decisão cima mencionada inalterada.

4 – Intimem-se as partes.

5 – Cumpra-se.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 206532 Nr: 7642-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES DAMÁSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Código: 206532

DESPACHO

1 – Retifique-se a capa dos autos, fazendo-se constar como Ação de 

Usucapião Extraordinário.

2 – Incluam-se os confinantes na capa do feito. Remetam-se os autos à 

Central de Distribuição para tal mister.

3 – Não obstante a parte requerida possuir advogado constituído nos 

autos, verifica-se que na procuração de fls. 86/88 não há poderes para o 

patrono receber citação.

4 – Isto posto, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o endereço da parte requerida com a finalidade de 

ser citada.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140081 Nr: 9711-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BASTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, ESPÓLIO 

DE LILIAN HAYASHIDA, REIKO GISELE HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 140081

DESPACHO

1 – Considerando a certidão de fls. 44, expeça-se Carta Precatória à 

Comarca de Água Boa/MT, para intimação da representante da parte 

executada acerca da penhora realizada (fls. 45), bem como se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no art. 854, § 3°, do CPC.

2 – Havendo ou não manifestação, intime-se a exequente a manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

 3 - Após, conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21184 Nr: 2056-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETON SILVA, ROSELANE CARRELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 Código n. 21184

DECISÃO

Trata-se de ação de execução movida por JOSE DA COSTA SALES em 

face de CLEITON SILVA e ROSELANE CARRELO SILVA, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Certidão de fls. 119, informando adjudicação do bem penhorado às fls. 

73/76 nos autos de código 11267, em trâmite neste Juízo.

 Petições da parte exequente de fls. 120/123 e 124/127.

É o que merece relato.

Passa-se a decidir.

1 – Considerando o falecimento da parte exequente, proceda-se com a 

retificação do pólo ativo dos autos, fazendo-se constar como exequente 

ESPÓLIO DE JOS DA COSTA SALES e como inventariante JOSE 

AUGUSTO SALES.

 2 – Tendo em vista a certidão de fls. 119, desconstitua-se a penhora 

realizada nas fls. 73/76.

3 – Defere-se o pedido de penhora dos direitos hereditários no imóvel 

matriculado sob o n°. 18.508, Fls. 60, Livro 2-N-4. Expeça-se o competente 

mandado de penhora e avaliação.

4 – Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que 

proceda a averbação da penhora na matrícula acima informada.

5 – Realizada a constrição, intimem-se os executados a se manifestarem 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante dispõe o art. 854, § 3°, do CPC.

6 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 9548-63.2014.811.0006

 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: ESPOLIO DE MARIO DE CASTRO, MARIA IZAURA DOS 

SANTOS S, MARINETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Código n. 174439

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS atacando a sentença de fls. 189/193, 

sob o argumento da existência de obscuridade e omissão.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

No caso dos autos, razão não assiste à parte recorrente.

Com relação à obscuridade alegada, verifica-se que a inexistência da 

mesma, vez que as indenizações não possuem nexo causal uma com a 

outra.

A condenação destes autos se refere à invalidez do autor decorrente de 

acidente, sendo que a indenização deferida no fei to 

11547-56.2011.811.0006 – código 141795, fora com relação à morte do 

segurado.

Compulsando os autos, não se vislumbra nexo causal do acidente sofrido 

pelo requerente com a sua morte, pois a certidão de óbito de fl. 21 coloca 

como razão do falecimento do mesmo “causa desconhecida”.

O próprio contrato menciona a possibilidade de cumulação de 

indenizações, desde que não sejam oriundas do mesmo fato danoso, 

conforme mencionado pela embargante na fl. 196.

No tocante à omissão mencionada, manuseando os autos, verifica-se 

somente constar cópia da recusa administrativa, porém não há a 

comprovação de recebimento do documento de fl. 94 por parte do 
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segurado, não havendo que se falar em prescrição, pois a aferição do 

decurso do prazo prescricional só é possível após a notificação da 

recusa.

1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo 

conhece, contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

mantendo-se inalterada a sentença proferida.

 2 – INTIMEM-SE.

 3 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 7710-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 (...).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, 23 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196055 Nr: 1087-34.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS CORRETOS

REEXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, novamente fornecendo ao Juízo, para fins de expedição de Alvará 

Eletrônico os dados bancários da titularidade de seu cliente ou do 

causídico constituído desde que tenha poderes para receber e dar 

quitação quanto ao objeto da demanda. Infere-se do feito que o Alvará 

retro expedido (fls. 253) foi cancelado pelo departamento competente pela 

"inconsistência nas informações bancárias fornecida para crédito" 

conforme verifica-se do documento anexo. Com efeito cabe ao nobre 

causídico representante da parte autora trazer ao processo informações 

bancárias consistentes/corretas para sim poder ser reexpedido novo 

Alvará Eletrônico visando o recebimento dos valores devidos. Cumpre 

mencionar que este cartório expediu o Alvará anterior seguindo 

exatamente os dados bancários fornecidos pela parte interessada (fls. 

252).

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, notadamente 

observando para tal o dispoosto no item n. 3 do despacho retro exarado 

(fls. 184-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à comarca de Catalão/GO, com a finalidade de 

intimação para pagamento em três dias. Cáceres, 25 de outubro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000214-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE MACIEL CASTRILLON (AUTOR(A))

LUIZ EDUARDO DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA (RÉU)

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

SIDNEI (RÉU)

FABIANO MARTINS JESUS (RÉU)

FABIO SANTANA DE ARAÚJO QUEIROZ (RÉU)

MANOEL AMANCIO FILHO (RÉU)

RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS (RÉU)

LUCIANO ROSA MACHADO (RÉU)

SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA (RÉU)

ALCIMAR COELHO BORGES (RÉU)

DESCONHECIDO E/OU INCERTO (RÉU)

JONATAN CARDOSO DE FREITAS (RÉU)

RUBENS PEREIRA MATOS (RÉU)

ISMAR PEREIRA DA SILVA (RÉU)

ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS (RÉU)
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MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA (RÉU)

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA (RÉU)

OSMAR RIBEIRO BORGES (RÉU)

Nilton Marques da Rocha (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

CREUZA DA SILVA SOUZA (RÉU)

MARINO DE SOUZA DA SILVA (RÉU)

GLEISON ADMIL DE LARA (RÉU)

GOIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000214-17.2016.8.11.0006 Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]->INTERDITO PROIBITÓRIO 

(1709) POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO DA COSTA MARQUES 

Endereço: Rua dos Caçadores, 525, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: NATALIE MACIEL CASTRILLON Endereço: Rua dos 

Caçadores, 525, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

VALE DO PARAISO (A.P.P.R.V.P.) Endereço: Avenida São Luiz, 1322, São 

Lourenço, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: GOIANO Endereço: 

Fazenda Baia do Retiro, zona rural - Gleba Piraputanga, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: SIDNEI Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona 

rural - Gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona 

rural - gleba das piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona 

rural - gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MANOEL AMANCIO FILHO Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona rural - 

Gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

ALCIMAR COELHO BORGES Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona rural 

- Gleba dsa Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

DESCONHECIDO E/OU INCERTO Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zons 

rural - Gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

Nilton Marques da Rocha Endereço: desconhecido Nome: MARINO DE 

SOUZA DA SILVA Endereço: desconhecido Nome: FABIANO MARTINS 

JESUS Endereço: desconhecido Nome: SEBASTIÃO DE ALMEIDA 

BARBOSA Endereço: desconhecido Nome: LUCIANO ROSA MACHADO 

Endereço: desconhecido Nome: FABIO SANTANA DE ARAÚJO QUEIROZ 

Endereço: desconhecido Nome: JONATAN CARDOSO DE FREITAS 

Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO 

GODOY LOURENÇO, GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: RUBENS PEREIRA MATOS Endereço: 

FAZENDA BAIA DO RETIRO, GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, 

DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS Endereço: 

FAZENDA BAIA DO RETIRO, (DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY 

LOURENÇO, GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA Endereço: FAZENDA 

BAIA DO RETIRO, (DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, 

GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: OSMAR RIBEIRO BORGES Endereço: FAZENDA BAIA 

DO RETIRO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA 

DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA Endereço: FAZENDA BAIA DO 

RETIRO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, 

DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

GLEISON ADMIL DE LARA Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE 

PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

CREUZA DA SILVA SOUZA Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE 

PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE 

PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO PARA DPE MANIFESTAR Com efeito 

impulsiono os autos visando intimar/cientificar a Defensoria Pública 

Estadual - DPE, acerca do requerimento (ID Num. 16139926) e documentos 

(ID Num. 16139927), assim como manifestação da Procuradoria -Geral 

Federal – PGF, pela unidade da Procuradoria Federal no Estado do Mato 

Grosso (ID Num. 5801214), apresentando por corolário, no prazo legal, 

necessária manifestação, conforme determina o artigo 10 do Código de 

Processo Civil. Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018 Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000214-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE MACIEL CASTRILLON (AUTOR(A))

LUIZ EDUARDO DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA (RÉU)

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

SIDNEI (RÉU)

FABIANO MARTINS JESUS (RÉU)

FABIO SANTANA DE ARAÚJO QUEIROZ (RÉU)

MANOEL AMANCIO FILHO (RÉU)

RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS (RÉU)

LUCIANO ROSA MACHADO (RÉU)

SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA (RÉU)

ALCIMAR COELHO BORGES (RÉU)

DESCONHECIDO E/OU INCERTO (RÉU)

JONATAN CARDOSO DE FREITAS (RÉU)

RUBENS PEREIRA MATOS (RÉU)

ISMAR PEREIRA DA SILVA (RÉU)

ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS (RÉU)

MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA (RÉU)

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA (RÉU)

OSMAR RIBEIRO BORGES (RÉU)

Nilton Marques da Rocha (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

CREUZA DA SILVA SOUZA (RÉU)

MARINO DE SOUZA DA SILVA (RÉU)

GLEISON ADMIL DE LARA (RÉU)

GOIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000214-17.2016.8.11.0006 Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]->INTERDITO PROIBITÓRIO 

(1709) POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO DA COSTA MARQUES 

Endereço: Rua dos Caçadores, 525, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: NATALIE MACIEL CASTRILLON Endereço: Rua dos 

Caçadores, 525, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

VALE DO PARAISO (A.P.P.R.V.P.) Endereço: Avenida São Luiz, 1322, São 

Lourenço, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: GOIANO Endereço: 

Fazenda Baia do Retiro, zona rural - Gleba Piraputanga, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: SIDNEI Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona 

rural - Gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona 

rural - gleba das piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona 

rural - gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MANOEL AMANCIO FILHO Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona rural - 

Gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 
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ALCIMAR COELHO BORGES Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zona rural 

- Gleba dsa Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

DESCONHECIDO E/OU INCERTO Endereço: Fazenda Baia do Retiro, zons 

rural - Gleba das Piraputangas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

Nilton Marques da Rocha Endereço: desconhecido Nome: MARINO DE 

SOUZA DA SILVA Endereço: desconhecido Nome: FABIANO MARTINS 

JESUS Endereço: desconhecido Nome: SEBASTIÃO DE ALMEIDA 

BARBOSA Endereço: desconhecido Nome: LUCIANO ROSA MACHADO 

Endereço: desconhecido Nome: FABIO SANTANA DE ARAÚJO QUEIROZ 

Endereço: desconhecido Nome: JONATAN CARDOSO DE FREITAS 

Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO 

GODOY LOURENÇO, GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: RUBENS PEREIRA MATOS Endereço: 

FAZENDA BAIA DO RETIRO, GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, 

DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS Endereço: 

FAZENDA BAIA DO RETIRO, (DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY 

LOURENÇO, GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA Endereço: FAZENDA 

BAIA DO RETIRO, (DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, 

GLEBA DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: OSMAR RIBEIRO BORGES Endereço: FAZENDA BAIA 

DO RETIRO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA 

DA PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA Endereço: FAZENDA BAIA DO 

RETIRO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, 

DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

GLEISON ADMIL DE LARA Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE 

PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

CREUZA DA SILVA SOUZA Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE 

PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS Endereço: FAZENDA BAIA DO RETIRO, DE 

PROPRIEDADE DO SR. JOÃO GODOY LOURENÇO, GLEBA DA 

PIRAPUTANGA, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR Com efeito impulsiono 

os autos visando intimar/cientificar a parte requerida, ASSOCIACAO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAISO (A.P.P.R.V.P.), 

acerca do requerimento (ID Num. 16139926) e documentos (ID Num. 

16139927), assim como manifestação da Procuradoria - Geral Federal – 

PGF, pela unidade da Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso (ID 

Num. 5801214), apresentando por corolário, no prazo 05 (cinco) dias, 

necessária manifestação, conforme determina o artigo 10 do Código de 

Processo Civil. Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018 Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002883-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DANIELLE JARA DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CAMPO 

ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (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 

com prazo em curso para os requeridos. Cáceres-MT , 25 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

CREDORES (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 991.698.278-34 

(PROCURADOR)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 144.909.548-83 

(REPRESENTANTE)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000306-92.2016.8.11.0006 Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: 

[Recuperação judicial e Falência]->RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) POLO 

ATIVO: Nome: AUTO POSTO TUIUIU LTDA Endereço: RUA PE CASSEMIRO, 

1350, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CREDORES Endereço: desconhecido Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A Endereço: RUA CORREIA VASQUES, 250, CIDADE NOVA, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20211-140 Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Endereço: AV BRASIL, 40-N, AVENIDA 

TANCREDO A. NEVES, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BANKPAR 

S/A - AMERICAN EXPRESS/AMEX, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-901 Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, Avenida Um, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Endereço: AV ALZIRO ZARUR, S/N, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-401 Nome: ADRIANO ATHALA 

DE OLIVEIRA SHCAIRA Endereço: ALAMEDA JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, 

187, - ATÉ 999 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01403-001 Nome: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO Endereço: 

JOAQUIM MURTINHO, 683, - DE 435/436 A 1737/1738, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-290 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 das partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar(em) acerca das INFORMAÇÕES prestadas pelo administrador 

judicial (ID Num. 16140418) e RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA EMPRESA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005383-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1005383-14.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $1,687.50 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS 

UNILATERAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO LEITE DA SILVA Endereço: Av. Santos 

Dumont, 398, DNER, 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 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva (ID Num. 16152234). 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, 25 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:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005424-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES Vistos etc. Defiro a citação solicitada na 

manifestação retro na forma indicada. Não obstante, cumpra-se a íntegra 

do despacho proferido no id. 16019965 Expeça-se o necessário. 

Cáceres/MT., 25 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000171-80.2016.8.11.0006 Valor da causa: $436,296.42 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO Endereço: 

SAO PEDRO, 439, Samaclay e Maia Advocacia, CAVALHADA, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO MIRANDA 

SOARES Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 957, Apto 1501, 

CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: AGROPECUARIA 

ESTANCIA MARIITA S/A Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 957, 

1501, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: MARIA 

ANTONINA CANCADO SOARES Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 

957, Ap- 1501, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: 

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A Endereço: CEL. AUGUSTO 

CORREA DA COSTA, 686, CENTRO, PARANAÍBA - MS - CEP: 79500-000 

Impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR as partes integrantes 

deste processo, por meio de seu Representante Legal, com o fito de que 

no prazo de 15 dias manifestem-se acerca da possibilidade de averbar a 

penhora na folha de pagamento do devedor do valor correspondente a 

30% de seus rendimentos - Sentença proferida com fulcro no art. 10 do 

Código de Processo Civil. Cáceres, 25 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000171-80.2016.8.11.0006 Valor da causa: $436,296.42 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO Endereço: 

SAO PEDRO, 439, Samaclay e Maia Advocacia, CAVALHADA, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO MIRANDA 

SOARES Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 957, Apto 1501, 

CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: AGROPECUARIA 

ESTANCIA MARIITA S/A Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 957, 

1501, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: MARIA 

ANTONINA CANCADO SOARES Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, 

957, Ap- 1501, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-401 Nome: 

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A Endereço: CEL. AUGUSTO 

CORREA DA COSTA, 686, CENTRO, PARANAÍBA - MS - CEP: 79500-000 
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Impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR as partes integrantes 

deste processo, por meio de seu Representante Legal, com o fito de que 

no prazo de 15 dias manifestem-se acerca da possibilidade de averbar a 

penhora na folha de pagamento do devedor do valor correspondente a 

30% de seus rendimentos - Sentença proferida com fulcro no art. 10 do 

Código de Processo Civil. Ademais, manifeste o Credor quanto ao 

interesse na averbação de dívida nos registros do SERASA - art. 782, § 3° 

do CPC. Cáceres, 25 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001365-47.2018.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: REINALDO 

NORBERTO DA SILVA Endereço: Rua Pompeu de Barros, q 04, l 05, Jardim 

Solução, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AYMORE Endereço: desconhecido Nome: RAFAEL MARTINS REBEQUI - 

ME Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 3054, - DE 2463/2464 

AO FIM, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-020 Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, para que se manifeste, no prazo de 15 

dias, acerca da correspondência devolvida, anexada aos autos. Cáceres , 

25 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: 1001509-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1001509-89.2016.8.11.0006 Valor da causa: $7,811.42 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Neftes de Carvalho, n 489-S, Duas 

Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ONILA ALVES DE OLIVEIRA Endereço: Rua Suíça, 12, Vila Real, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar Vossa Excelência, na qualidade de representante da Parte Autora, 

para que se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca da correspondência 

devolvida, anexada nos autos. Cáceres, 25 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.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006101-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006101-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FATIMA APARECIDA GONCALVES RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA 

Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, faculto à 

autora a emenda da inicial a fim de que faça constar aos autos documento 

essencial à propositura da ação, qual seja, a certidão atualizada da 

matrícula do imóvel. A informação é necessária, pois a certidão que 

acompanha a inicial foi expedida em Abril/2014. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 25 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORACIO DE SOUZA DIAS LARA (AUTOR(A))

ELIANE RAMOS CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006081-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELIANE RAMOS CORDEIRO, ORACIO DE SOUZA DIAS LARA RÉU: 

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. Cite-se a Requerida por edital 

com as advertências do art. 344 do Código de Processo Civil. 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, 25 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 “Vistos, etc... O pedido de aplicação dos efeitos da 

confissão em decorrência da ausência da Autora será analisado por 

ocasião da sentença, momento processual adequado para tratar sobre tal 

temática. Na última audiência- id. Num. 14909333 foi determinada a 

intimação do Perito para responder ao questionamento apresentado pelos 

Requeridos. No expediente de id. Num. 15940304, embora não descreva 

exatamente em que consiste a indagação para ser respondida pelo Perito, 

este sem cumprir com sua obrigação processual, acabou apresentando 

manifestação no documento de id. Num. 16102101 solicitando sua 

destituição. O pedido de destituição é impertinente, eis que foi nomeado, 

recebeu parte dos honorários, e não subsiste qualquer fundamento 

jurídico para ser excluído da obrigação de complementar os 

questionamentos apresentados pelas partes. Assim, reitere a intimação do 

Perito, consignando prazo de três dias para resposta. Expeça-se certidão 

do crédito em favor do Perito conforme já deliberado no despacho de id. 

Num. 14240873. Remanesce a análise do pedido de revogação da tutela 

concedida. Pleiteiam os Requeridos a revogação da liminar fundamentando 

nos documentos e trabalhos realizado pela equipe do MT-Legal e parecer 

do assistente técnico. Cabe ponderar que é controverso nos autos sobre 

a natureza do contrato, e somente na sentença é que este juízo terá a 

oportunidade de enfrentar tal questão. Inobstante faça tal ressalva, faz-se 

necessário ponderar sobre o aspecto defendido na inicial e o trabalho 

pericial realizado. Quando da concessão da tutela, este juízo levou em 

consideração o cenário e início de prova apresentado pela Autora, 

destacando que na inicial defendeu que a área objeto do contrato 

existente registra percentual inferior ao referido no contrato de 25,1656 

%. Segundo consta na exordial, levando em consideração a área 

levantada por profissional por ela contratado, teria efetuado pagamento à 

maior, pois como existe área de apenas 128 hectares, o valor já 

repassado de R$ 851.200,00 reais ultrapassa o valor que seria, em tese, 

efetivamente devido de R$ 785.760,80 reais. No curso da ação quando a 

realização da perícia o Sr Perito afirmou que a área existente é de 

149,5588 hectares, quantia esta impugnada e que deve ser objeto de 

enfrentamento na sentença. Sem desconsiderar as teses defendidas 

pelas partes, especialmente sobre se a venda foi realizada levando em 

consideração a quantidade de área ou ad corpus. cabe registrar que a 

Autora não impugnou o laudo pericial. Se admitida a tese da Autora na 

sentença, levando em consideração o laudo pericial, denota-se que o 

valor por ela repassado aos Requeridos não seria suficiente para a 

quitação integral do contrato. Se dividirmos o valor do negócio pelo numero 

de hectares referido no contrato, resulta que o hectare, em tese, teria sido 

negociado pela quantia de R$ 6133,89 reais. Agora multiplicado tal valor 

pela quantidade de hectares mensurado pelo Perito, resultaria no valor de 

R$ 917.377,22 reais, remanescendo a quantia de R$ 66.177,22 reais. 

Portanto, novamente ressaltando, sem desconsiderar todos os aspectos e 

pontos controversos, com o laudo pericial, adotando a tese defendida pela 

Autora, denota-se que não quitou, em tese, integralmente o objeto do 

contrato. Partindo desta perspectiva, não deve permanecer os efeitos da 

tutela concedida sem o depósito da diferença apontada, com os 

acréscimos legais. Assim, indefiro, por ora, a total revogação da tutela 

concedida, porém, condiciono a persistência dos efeitos da tutela 

mediante o depósito em valores da quantia apurada tomando como base o 

laudo pericial, no prazo de três dias, com incidência de juros e correção 

monetária. Para o caso da não realização do depósito, fica desde já 

revogada integralmente a tutela concedida. Fica a Autora intimada, na 

pessoa de sua Advogada. Após a juntada da complementação do laudo 

pelo Perito, intimem as partes para manifestarem no prazo de dez dias. 

Ausente eventualmente qualquer impugnação, em seguida, intimem as 

partes para apresentarem os memoriais, no prazo de quinze dias.”. NADA 

MAIS. Eu, Magda Ogliari, Estagiária, digitei e subscrevi. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (RÉU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (RÉU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (RÉU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (RÉU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (RÉU)

SIDNEY PIRES SALOME (RÉU)

JOSÉ AECIO PIRES SALOMÉ (RÉU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (RÉU)

IVONE PIRES SALOME (RÉU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 
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os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante Legal da Parte Autora, para que se manifeste, no prazo de 

15 dias, acerca das correspondências devolvidas, anexadas aos autos. 

PROCESSO n. 1005715-78.2018.8.11.0006 Valor da causa: $51,000.00 

ESPÉCIE: [POSSE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

JULIO CESAR BACOVIS Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 330, Jardim 

São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARIA CRISTINA 

MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 

330, Jardim São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ Endereço: desconhecido 

Nome: IVONE PIRES SALOME Endereço: Rua Alberto Cruz, Apartamento 

503, Edificio Piaza Veneza, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-298 

Nome: SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA Endereço: Rua Alberto Cruz, 

Apartamento 502, Edifico Piaza Veneza, Consul, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-298 Nome: ALCIDES VIDAL SALOME FILHO Endereço: Rua Joaquim 

Nabuco, 874, Centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: 

SIDNEY PIRES SALOME Endereço: Rua Limiro Rosa Pereira, 1121, Centro, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: SERGIO LUIZ PIRES SALOME 

Endereço: Rua Valdivino Fidêncio da Silva, 392, Centro, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 Nome: ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO 

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 547, Jardim Primavera, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 Nome: SIMONE PIRES SALOME CARLETO Endereço: 

Rua Almirante Barroso, 283, Jardim Primavera, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 Nome: HENRIQUE ARRUDA SALOME Endereço: Fazenda 

Figueira, Zona Rural, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: JOSÉ 

AECIO PIRES SALOMÉ Endereço: RUA PEDRA PRETA, 12, QUADRA 12, 

CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-494 Cáceres, 25 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006482-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMY JIMENEZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, para que no, prazo de 15 dias, 

manifeste-se acerca da correspondência devolvida, anexada aos autos. 

PROCESSO n. 1006482-53.2017.8.11.0006 Valor da causa: $23,546.89 

ESPÉCIE: [LOCAÇÃO DE MÓVEL]->DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: NELSON RIBEIRO 

Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 111, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ROMY JIMENEZ Endereço: ALAMEDA 

CORBELINO, 37, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres , 25 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 146039 Nr: 4176-07.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 70, 00 (setenta reais) 

visando o cumprimento do Mandado de Citação. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183229 Nr: 4190-83.2015.811.0006

 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: J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, JULIANO MARQUES RIBEIRO, 

GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, 

JAIR ROBERTO MARQUES, JAMES ROGÉRIO BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM VALÉRIA CASSIM ORTEGA, JOSE 

CARLOS PIRES ORTEGA, SALLES IMÓVEIS LTDA, ROBERTO SALLES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, WANDERLEY 

LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, EDLAINE 

APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze)dias acostar aos autos o atual endereço dos requeridos 

JAIR ROBERTO MARQUES e J4 CONSTRUTORA na pessoa de seu 
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repres.legal, tendo em vista a informação que o requerido mudou-se, bem 

como, efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

70,00 (setenta reais)a fim de possibilitar a intimação dos requeridos 

CARMEM VALERIA C.ORTEGA e JOSÉ CARLOS PIRES ORTEGA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186126 Nr: 5850-15.2015.811.0006

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, 

ESPOLIO DE DALVA PINTO DA SILVA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da parte 

auitora, para, 24 (vinte e quatro)horas DEVOLVER os autos em cartório 

sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 6325-49.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, 

PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Código n. 68885

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 337/338, pugnando o que entender de 

direito.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006087-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS QUIRINO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006087-27.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: LUCAS QUIRINO 

SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Acaso providencie o pagamento, desde já analiso a inicial 

nos seguintes termos: A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em 

dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 

tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 

mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 25 de 

Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006013-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 04/02/2019 15:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002765-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E M FILIPPO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por E M FELIPPO ME 

contra o Município de Cáceres, na qual requer o pagamento de R$ 

56.354,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), com 

as atualizações pertinentes, referente ao contrato administrativo para 

aquisição de materiais utilizados para a premiação do FIPE do ano de 2012, 

valor este devidamente empenhado. Juntou documentação. Em Embargos 

à Monitória, o Município de Cáceres sustentou a ausência de documento 

hábil para manejar ação em voga, porquanto não haveria a juntada das 

notas fiscais dos referidos materiais. No mérito, em caso de eventual 

procedência pugnou pela aplicação de correção monetária a partir da 

propositura da ação e juros a partir da citação válida. Impugnação aos 

Embargos, com juntada de nota fiscal parcial dos produtos fornecidos ao 

ente público. Instada a manifestar, as partes pugnaram pelo julgamento da 

lide. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. O caso exige prolação de sentença, conforme requerimento das 

partes, impondo-se o julgamento da lide. Como é de sabença geral, 

compete ao suposto credor trazer aos autos provas robustas que 

demonstrem a venda e entrega das mercadorias. Na espécie, pretende a 

empresa autora receber a quantia de R$ 56.354,00 (cinquenta e seis mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais), com as atualizações pertinentes, 

referente ao contrato administrativo para aquisição de materiais utilizados 

para a premiação do FIPE do ano de 2012. Para tanto, juntou o 

procedimento administrativo e a nota de empenho, mas não as notas 

fiscais das mercadorias supostamente entregues, o que foi impugnado 

pelo requerido. De fato, conforme a jurisprudência sobre o tema, “nota de 

empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve 

para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente 

Municipal.” (Ap 172493/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, 
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Publicado no DJE 10/08/2018), in verbis: Ementa: APELAÇÃO – AÇÃO 

MONITÓRIA ARRIMADA EM NOTA DE EMPENHO APÓCRIFA 

DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL - PROVA DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - PAGAMENTO - EXIGÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Não há prova 

da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto 

que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho, que, 

diga-se, sequer foi assinada e desacompanhada de nota fiscal. A nota de 

empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve 

para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente 

Municipal. Foi oportunizado a produção de prova testemunhal, ocasião em 

que poderia comprovar a efetiva prestação do serviço ao ente Municipal, 

todavia, requereu o julgamento antecipado da lide. Era obrigação dos 

demandantes trazerem a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, 

a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual 

não se desincumbiu. – grifou-se. Em sede de impugnação aos embargos à 

execução, a requerente trouxe a nota fiscal dos produtos entregues, com 

o devido aceite (id 9256307), o que foi reconhecido pelo Município de 

Cáceres em petição de id. 11224915, o que exige a procedência da 

pretensão em voga. A seguir, a correção monetária e os juros de mora 

devem ser aplicados ambos a partir do dia seguinte à data em que o 

pagamento deveria ter sido feito. A propósito do termo "a quo" da 

incidência de juros em casos como o presente, já decidiu o col. Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. 

REALIZAÇÃO DE OBRA. DER/SC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO 

CONTRATUAL, OBSERVADO LIMITE DO ART. 40 DA LEI 8.666/93. JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. ART. 397 DO 

CCB. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. 1. 

Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação 

jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se 

depreende da análise do acórdão recorrido. 2. O art. 40, inciso XIV, alínea 

a, da Lei n. 8.666/93 determina que o "prazo de pagamento não pode ser 

superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela". 3. O acórdão recorrido consignou que o 

prazo para pagamento dos serviços prestados se iniciaria a partir da 

apresentação das faturas. 4. Para fins de correção monetária, deve ser 

considerada não escrita a cláusula que estabelece prazo para pagamento 

a data da "apresentação das futuras" (REsp 1.079.522/SC, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe 

17/12/2008). 5. Nos contratos administrativos, os juros de mora são 

contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações 

líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira 

parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002. 

Precedente: AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Primeira Turma, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013.Recurso 

especial provido. (STJ, REsp 1466703/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 

Segunda Turma, j. 12/02/2015, DJe. 20/02/2015; sublinhas deste voto.) 

Finalmente, no que tange à atualização do débito, deve-se seguir o 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral 

no Recurso Especial n.º 1.492.221 - PR (2014/0283836-2), juros de mora 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção 

monetária com base no IPCA-E. Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) Julgar procedente os pedidos da inicial ajuizado por E 

M FELIPPO ME contra o Município de Cáceres, para constituir de pleno 

direito em título executivo judicial o valor de R$ 56.354,00 (cinquenta e seis 

mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), devidamente atualizado com 

juros e correção monetária, a partir do dia seguinte à data em que o 

pagamento deveria ter sido feito, nos índices fixados no Recurso Especial 

n.º 1.492.221 - PR (2014/0283836-2), forte no art. 487, I CPC; b) Sem 

custas; c) Honorários fixados em 10% do valor da condenação em favor 

do credor, nos termos do art. 85 CPC; d) Em razão do valor atribuído à 

causa, incabível a hipótese de reexame necessário de sentença; e) 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000883-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO HENRIQUE MORENO (EXECUTADO)

EDNO HENRIQUE MORENO - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra EDNO 

HENRIQUE MORENO. Dos autos consta certidão de óbito do Executado, 

cujo falecimento ocorreu em 23.10.2011, ou seja, antes da propositura da 

presente execução fiscal. Os autos vieram conclusos. È O QUE MERECE 

REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. É cediço que, conforme preceitua o 

artigo 202, I, do CTN e o inciso I do § 5º do art. 2º da LEF, o termo de 

inscrição de dívida ativa deverá indicar, obrigatoriamente, o nome do 

devedor. Nessa senda, ausente título executivo hábil a embasar a 

execução, e comprovado que o devedor já era falecido ao tempo do 

ajuizamento da ação, imperativo o decreto de extinção da demanda, em 

razão da ilegitimidade passiva. Vale lembrar que, muito embora a Súmula 

392 do STJ faculte à Fazenda Pública a substituição da certidão de dívida 

ativa até a prolação da sentença de embargos, é vedada a modificação do 

sujeito passivo da execução. Conforme já pacificado na jurisprudência, é 

incabível a propositura de execução contra pessoa previamente falecida, 

bem como a substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 392/STJ) 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA 

DECISÃO DO RELATOR. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA DEPOIS DO 

FALECIMENTO DO EXECUTADO (MICROEMPRESA/FIRMA INDIVIDUAL). 

EXTINÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra pessoa jurídica (firma 

individual), ela se confunde com a pessoa física. 2. É incabível a 

propositura de ação contra pessoa previamente falecida, bem como a 

substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 392/STJ). 3. Agravo 

regimental da exequente/União desprovido. (TRF-1 - AGRAC: 

50332420054013300 , Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY 

VILANOVA, Data de Julgamento: 01/08/2014, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: 15/08/2014)” Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 

Súmula 392 do STJ; b) Sem custas e honorários, na forma da lei; c) 

Transitada em julgado, ao arquivo; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002033-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MARQUES FARIAS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra RAIMUNDO 

MARQUES FARIAS. Dos autos consta certidão de óbito do Executado, cujo 

falecimento ocorreu em 29.04.2010, ou seja, antes da propositura da 

presente execução fiscal. Os autos vieram conclusos. È O QUE MERECE 

REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. É cediço que, conforme preceitua o 

artigo 202, I, do CTN e o inciso I do § 5º do art. 2º da LEF, o termo de 

inscrição de dívida ativa deverá indicar, obrigatoriamente, o nome do 

devedor. Nessa senda, ausente título executivo hábil a embasar a 

execução, e comprovado que o devedor já era falecido ao tempo do 

ajuizamento da ação, imperativo o decreto de extinção da demanda, em 

razão da ilegitimidade passiva. Vale lembrar que, muito embora a Súmula 

392 do STJ faculte à Fazenda Pública a substituição da certidão de dívida 

ativa até a prolação da sentença de embargos, é vedada a modificação do 

sujeito passivo da execução. Conforme já pacificado na jurisprudência, é 

incabível a propositura de execução contra pessoa previamente falecida, 

bem como a substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 392/STJ) 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA 

DECISÃO DO RELATOR. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA DEPOIS DO 

FALECIMENTO DO EXECUTADO (MICROEMPRESA/FIRMA INDIVIDUAL). 

EXTINÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra pessoa jurídica (firma 

individual), ela se confunde com a pessoa física. 2. É incabível a 

propositura de ação contra pessoa previamente falecida, bem como a 

substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 392/STJ). 3. Agravo 

regimental da exequente/União desprovido. (TRF-1 - AGRAC: 

50332420054013300 , Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY 

VILANOVA, Data de Julgamento: 01/08/2014, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: 15/08/2014)” Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 

Súmula 392 do STJ; b) Sem custas e honorários, na forma da lei; c) 

Transitada em julgado, ao arquivo; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180408 Nr: 2509-78.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188613 Nr: 7371-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO REGIS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94063 Nr: 9170-83.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMÃO MOUTINHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 18278 Nr: 2821-45.2001.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA 

SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT, 

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134878 Nr: 3910-54.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILIO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 50325 Nr: 7187-88.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72484 Nr: 9890-21.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FORTES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134629 Nr: 3653-29.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 
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CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 61926 Nr: 8334-18.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OTACÍLIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 18353 Nr: 2896-84.2001.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE SAUDE SANTA LÚCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93481 Nr: 8628-65.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130733 Nr: 9405-16.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62140 Nr: 8407-87.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVITA VENÂNCIA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139832 Nr: 9456-90.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152041 Nr: 10976-51.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE KATHARINE BOCALAN RICALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140881 Nr: 10537-74.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62405 Nr: 8701-42.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA PACHECO QUIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141120 Nr: 10780-18.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 R COML. ATACADISTA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134792 Nr: 3819-61.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & BUENO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141068 Nr: 10728-22.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.D. DE MOURA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140011 Nr: 9641-31.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE CAMPOS CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83755 Nr: 10274-47.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151381 Nr: 10219-57.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151465 Nr: 10303-58.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR SERROU CAMY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62357 Nr: 8678-96.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130680 Nr: 9351-50.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA L DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143081 Nr: 954-31.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOTTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140960 Nr: 10619-08.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR BORGES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139707 Nr: 9331-25.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUGUSTA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 61822 Nr: 7966-09.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA L DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140642 Nr: 10289-11.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON APARECIDO SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153564 Nr: 870-93.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR AMARANTES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131095 Nr: 9780-17.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83737 Nr: 10264-03.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141087 Nr: 10747-28.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93550 Nr: 8669-32.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93500 Nr: 8571-47.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RODRIGUES DE MIRANDA 

HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84036 Nr: 10508-29.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA TANIA SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150029 Nr: 8740-29.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DE FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DIAS NANI - 

OAB:23.633/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga à Procuradoria Geral Federal Especializada em INSS 

no Estado de Mato Grosso na data de 03.09.2018 e até a presente data 

NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Procurador-Geral Especializado em INSS no Estado de Mato Grosso para 

que no prazo de 3 (três) dias os devolva a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139965 Nr: 9594-57.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 49959 Nr: 6995-58.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACI GOMES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 3868-97.2014.811.0006

 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: SILVANA MARI POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, JOICY SILVA LUSTOSA - OAB:5092-OAB-TO, 

MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - OAB:4102

 Vistos, etc.

a) Declaro encerrada a instrução processual e converto as alegações 

orais em escritas, a serem apresentadas no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias úteis pelas partes, nos termos do art. 364 § 2.º CPC;

b) Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131115 Nr: 9800-08.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83814 Nr: 10325-58.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA VANINI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134864 Nr: 3896-70.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130827 Nr: 9506-53.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR CAMPOS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93299 Nr: 8409-52.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FIRMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:4.126 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134722 Nr: 3749-44.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSAY E SAAB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto
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 Cod. Proc.: 151183 Nr: 10011-73.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA A. LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144446 Nr: 2390-25.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA SOUZA VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130829 Nr: 9508-23.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR CAMPOS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 73044 Nr: 10599-56.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEGAS DE PINHO ( ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139722 Nr: 9346-91.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144049 Nr: 1981-49.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN JOSÉ JACOB BRASILEIRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 102794 Nr: 7891-28.2010.811.0006

 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: NEUZA LEMES LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga à Procuradoria Geral Federal Especializada em INSS 

no Estado de Mato Grosso na data de 03.09.2018 e até a presente data 

NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Procurador-Geral Especializado em INSS no Estado de Mato Grosso para 

que no prazo de 3 (três) dias os devolva a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140479 Nr: 10119-39.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO QUIDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83793 Nr: 10158-41.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151448 Nr: 10286-22.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATHARINA RIBEIRO MENACHO, LÚCIO 

MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94253 Nr: 9352-69.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MUNIZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140267 Nr: 9902-93.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94247 Nr: 9347-47.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DORILÊO 

CARDOSO - OAB:MT/15652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94229 Nr: 9337-03.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 202024 Nr: 4696-25.2016.811.0006

 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: SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

397 folhas e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a 

Impetrante, via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias requeira o que 

entender pertinente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93488 Nr: 8561-03.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 13.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139927 Nr: 9554-75.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62100 Nr: 8250-17.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE CLARO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151461 Nr: 10299-21.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131006 Nr: 9689-24.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCULINA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134737 Nr: 3764-13.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELA MIRANDA FARIA DE 

FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62112 Nr: 8261-46.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140651 Nr: 10299-55.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIENE MELO ANDRE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84316 Nr: 10718-80.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOKES AUDIO E VIDEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93717 Nr: 8801-89.2009.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BORBA & GALLINDO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT, BRUNO FERNANDES DA 

ROCHA BORBA - OAB:21677/PE, LUÍS GALLINDO - OAB:20189/PE

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 17.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83559 Nr: 10039-80.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83604 Nr: 10064-93.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍZIO MONTEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140539 Nr: 10181-79.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASUL INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134883 Nr: 3915-76.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93960 Nr: 9033-04.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAHÃO DA SILVA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151169 Nr: 9997-89.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA OLIMPIA DALTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94138 Nr: 9237-48.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

NAYDE MARIA LEITE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 11.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto
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 Cod. Proc.: 95665 Nr: 732-34.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.GUIMARÃES PIOVEZAN, JUSCELIA 

GUIMARÃES PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de penhora online nas contas pertencentes à parte 

Executada.

A ação de execução deve servir à satisfação do crédito e não a 

eternização das discussões ao seu respeito, o que se permite, para tanto, 

a penhora sobre dinheiro ou aplicações financeiras, nos termos do art. 

835 do NCPC, garantindo, assim, maior celeridade processual e entrega 

efetiva do direito pleiteado.

Nesse quadrante, prescreve o art. 835, I, do NCPC, “in verbis”:

 “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I – DINHEIRO, EM ESPÉCIE OU EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO EM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA”; (Grifo nosso)

Destarte, entendo ser perfeitamente cabível o procedimento da penhora 

“online”, pelo sistema BACENJUD, nos termos editados no Provimento nº 

004/2007/TJMT.

Pelo exposto dos autos, DECIDO:

(a)INDEFERIR o pedido de fls. 41, vez que impertinente, bem como o pedido 

da parte exequente, qual seja a expedição de ofícios as cooperativas de 

crédito, vez que estas já estão abarcadas pelo sistema Bacenjud;

(b) DETERMINAR a realização de BLOQUEIO ON LINE – via BACEN-JUD de 

valores até o montante da última atualização apresentada nos autos que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada, e constrição de veículos via RENAJUD, e nada sendo 

encontrado, promova-se a consulta por meio do sistema INFOJUD;

(c) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e 

depósito, ou das demais formas de constrição, forte no art. 839 do NCPC, 

intimando-se após exequente e executado;

(d) Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o Exequente 

a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;

(e) Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001955-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE KELLER SILVEIRA DE OLIVEIRA ASSUNCAO (EXECUTADO)

CACERES COMERCIO DE ALEVINOS E CONSULTORIA LTDA 

(EXECUTADO)

ELIETE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL PRAZO: 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO PROCESSO n. 1001955-92.2016.8.11.0006 Valor da 

causa: $22,285.22 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. 

MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO 

PASSIVO: Nome: CACERES COMERCIO DE ALEVINOS E CONSULTORIA 

LTDA Nome: ANNE KELLER SILVEIRA DE OLIVEIRA ASSUNCAO Nome: 

ELIETE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CITANDO(A, S): Nome: CACERES 

COMERCIO DE ALEVINOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 

04.505.032/0001-08 Nome: ANNE KELLER SILVEIRA DE OLIVEIRA 

ASSUNCAO - 018.975.071-51 Nome: ELIETE APARECIDA DA SILVA 

OLIVEIRA - 921.118.741-91 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

11/10/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ 22.285,21 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. 20166112, 

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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DOS SANTOS MARKS - 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: 06/12/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MORAES DE SOUZA LARA (REQUERENTE)

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS ALEXANDRE DA SILVA OAB - SC11603 (ADVOGADO(A))

NORIVAL RAULINO DA SILVA JUNIOR OAB - SC17445 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às 

providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de 

Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006311-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIA PEDROSA DE ALMEIDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 26/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JORGE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA GARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 04/12/2018 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: 1006468-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DUARTE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 04/12/2018 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: 1006763-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (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: 

11/12/2018 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: 1000317-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE LIMA LOBO NESPOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 

06/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/12/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003160-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE JAIVONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMADA, 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: 8011204-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (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 
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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: 1004387-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: 11/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DIAS BARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8012844-59.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE OAB - MT0012053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADEMAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010040-45.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL ADEMAR DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca 

da sentença de id. 3689481. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001798-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001798-85.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: WANDERLEY GUILHERME 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, etc. Intime-se o exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENDES DA SILVA COUTO OAB - SP105690 (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010063-88.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ARLAN MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010993-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARET CURVO DE LIMA VIEGAS OAB - MT0005796A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010993-43.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GILDEVAM SILLAS PEREIRA 

SILVA REQUERIDO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu 

nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARIANO AIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010193-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADAO MARIANO AIRES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de residência em seu 

nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010629-37.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCILEIA FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos comprovante de residência em seu nome. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011756-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011756-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIVINO DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE APARECIDO DE FREITAS (EXECUTADO)

ANANIAS SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000785-51.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: CLODOALDO FERNANDES DA 

SILVA EXECUTADO: ANANIAS SILVA DE OLIVEIRA, JORGE APARECIDO 

DE FREITAS Vistos, etc. Intime-se o exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar cálculo atualizado, sob pena de ser realizada a 

tentativa de penhora no valor já informado nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006007-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. TAVARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006007-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON SILVA REQUERIDO: 

J.C. TAVARES LTDA - ME Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL), 

atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

ROSINALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DAMASCENO BARBOSA (REQUERIDO)

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERIDO)

VALDOMIRO DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

EDMUNDO FILHO VIEIRA (REQUERIDO)

LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001863-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIVALDO DA SILVA 

AMANCIO, ROSINALDO DA SILVA AMANCIO REQUERIDO: VALDOMIRO 

DA SILVA DUARTE, MUNICIPIO DE CACERES, ANGELA CANDIDA MACIEL 

BARBOSA, FILADELFO DAMASCENO BARBOSA, EDMUNDO FILHO 

VIEIRA, LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA Vistos, etc. Para a análise do pedido 

de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001496-22.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CELIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Verifica-se no 

AR juntado no ID 15049964 que não foi possível citar/intimar a parte 

Requerida para comparecer à audiência de conciliação, em razão da 

mudança de endereço informado nos autos. Assim, intime-se a 

Requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo endereço 

do Requerido, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON BENTO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006017-10.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WELSON BENTO PIMENTA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004177-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDRE MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004177-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCAS ANDRE MORALES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Tendo em vista o 

trânsito em julgado da sentença proferida no ID 11569753 e nada ter sido 

requerido pela parte Exequente, remetam-se os autos ao arquivo. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JULIO MARQUES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001513-92.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM JULIO MARQUES 

DA FONSECA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Intime-se o 

Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

comprovante atualizado que comprove a sua hipossuficiência, sob pena 

de protesto. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010686-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010686-26.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO DE SOUZA 

EXECUTADO: ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME Vistos, etc. Intime-se 

o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado da dívida. Cumprida esta providência, intime-se o Executado, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523). Caso não haja manifestação, remetam-se os autos ao arquivo. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006313-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006313-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LOURDES DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de seus 

documentos de identificação civil (RG e CPF) legíveis, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005680-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINY DE CARVALHO LEITE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005680-21.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO EXECUTADO: KARINY DE CARVALHO LEITE Vistos, etc. Initme-se a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se tem 

interesse na demanda. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012692-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012692-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dais, acoste aos autos cópia legível de seus documentos 

pessoais, bem como comprovante de endereço em seu nome. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012193-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012193-85.2015.8.11.0006. REQUERENTE: VALMIR FERREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP, BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação juntada no ID 

9959262, intime-se a parte requerida LUXTRAVEL TURISMO LTDA acerca 

da sentença de ID 5483159 proferida nos autos. Intime-se a recorrente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo recursal prejudicará seu sustento próprio ou de 

sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é autônoma somente em 

primeira instância, sob pena de deserção do recurso. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010988-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUECIL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010988-84.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUECIL FERREIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu 

nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011465-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO SIMAO DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011465-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: AUGUSTO SIMAO DA CRUZ 

JUNIOR REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010800-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO RAMOS DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010800-91.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDNO RAMOS DELUQUI 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A, 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu 

nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004971-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004971-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL APARECIDO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010017-65.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA ROSA SANTIAGO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002857-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002857-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDVANA MONTEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIRA APARECIDA DA CONCEICAO MENDES FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002250-95.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JUCIRA APARECIDA DA 

CONCEICAO MENDES FERRARI REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 
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de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004395-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACERES IATE CLUBE (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: 11/12/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011354-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE CRISTINA MENEZES SANTOS FREID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011354-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ISABELLE CRISTINA MENEZES 

SANTOS FREID REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a requerente 

acerca da sentença de id. 3689482. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006835-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (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: 

11/12/2018 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: 1006848-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS AGENOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE DOS ANJOS MARCIANO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON POLTRONIERE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JANAINA STEFANI XAVIER TOLEDO (TESTEMUNHA)

LUCILENE DIAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001472-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GORETE DOS ANJOS 

MARCIANO MORENO REQUERIDO: ADILSON POLTRONIERE Vistos, etc. 

Designa-se o dia 12/13/2018, às 15h00min, para a realização de audiência 

de instrução. Intimem-se as partes acerca da solenidade, informando-as 

que deverão comparecer acompanhadas de até 03 (três) testemunhas. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006880-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARBOSA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO GAZETTO DE FREITAS (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: 11/12/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004772-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004772-95.2017.8.11.0006. REQUERENTE: REJANE LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004603-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DINEY DE REIS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001962-84.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DINEY DE REIS BASTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos de endereço em seu nome. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006030-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006030-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO MOURA ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005150-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROGERIO DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu 

nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004774-65.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO DA CONCEICAO 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004346-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004346-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA CRUZ DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias,acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005111-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMA DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005111-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNA PALOMA DE SOUZA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002590-73.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC 

(a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001996-59.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS MACHADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005169-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005169-57.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENILDA MARQUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON CARLOS NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003791-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LEILSON CARLOS 

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

etc. Converte-se o julgamento em diligência. intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato 

de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004269-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004269-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LAUREANO LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001719-09.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EBERSON RODRIGUES DE 

JESUS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012821-50.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012821-50.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: ELIAS DA SILVA MARIANO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de id. 12639246. Proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003612-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DA GLORIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003612-69.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROSINEIDE DA GLORIA DE 

PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004727-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HERPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004727-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SERGIO HERPE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004377-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004377-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZINHA ANA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA 

(a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado 

na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, 

bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006033-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CONRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006033-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO CONRADO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

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

emendar a inicial, juntado comprovante de pagamento legível, sob pena de 

indeferimento da liminar. E ainda, que junte comprovante de endereço em 

seu nome. Caso não possua, que comprove com documentalmente vínculo 

com o titular do endereço informado, sob pena de indeferimento da liminar 

e extinção do processo. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ORTIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003459-02.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA ORTIZ DE 

SOUZA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004653-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Elson Marques da Silva (REQUERIDO)

SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE (REQUERIDO)

FERNANDO PINHEIRO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004653-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GASPAR SCHMIDT 

REQUERIDO: SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE, BENEDITO ELSON MARQUES 

DA SILVA, FERNANDO PINHEIRO DUARTE Vistos, etc. Considerando que 

os requeridos SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE e FERNANDO PINHEIRO 

DUARTE não apresentaram contestação, decreta-se a revelia dos 

mesmos. Designa-se o dia 14 de dezembro de 2018, às 14h30min, para a 

realização de audiência de instrução. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade, devendo trazerem consigo até 03 (três) testemunhas. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004192-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO RIBAS DE NEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004192-65.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALDO RIBAS DE NEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a 

ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na 

ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem 

como junte em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006971-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BERNARDINO GONCALVES (REQUERENTE)

CLARENICE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS 71948627191 (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL O ENDEREÇO CORRETO DO 

REQUERIDO (13288230 - Outros documentos (DEVOLUÇÃO DE CORRESP. 

AR WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS C. CIT))PARA PODER A CITAÇÃO 

SER REALIZADA. SOB PENA DO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004808-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004808-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANIO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que as requeridas foram citadas um 

dia antes da realização da audiência. Isto posto, proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as 

partes serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002888-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002888-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dais, acoste aos autos comprovante de endereço em seu nome. Cumprida 

a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005634-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PARABAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005634-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PARABAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004348-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004348-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

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

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial e os documentos 

acostados se referem a pessoas distintas. Isto posto, nos termos do art. 

321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, juntando aos autos os documentos 

pertinentes à pessoa de Maria Jose de Souza. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005887-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005887-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

FERNANDES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a 

ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na 

ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem 

como junte em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006174-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF SILVA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006174-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEF SILVA DE CASTRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no rpazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001739-34.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO CIRILO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005212-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005212-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR ANTONIO DE 

ARAUJO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC 

(a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005853-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

JC COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005853-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ODILSON DE OLIVEIRA 

CEBALHO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., JC 

COBRANCA LTDA - ME Vistos, etc. Cite-se a requerida JC COBRANCA 

LTDA - ME no endereço declinado no id. 10585595. Proceda a secretaria 

da vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo 

as partes serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004561-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTIELLEN DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

ARILDO ANDERSON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE DO CARMO GOMES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELYNY SERGYANY GOMES MARQUES OAB - PE41939 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004561-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ARILDO ANDERSON DE 

CAMPOS, KRISTIELLEN DA SILVA AZEVEDO REQUERIDO: LILIANE DO 

CARMO GOMES - ME Vistos, etc. Acolhe-se a justificativa apresentada no 

id. 11388324. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007216-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007216-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JUCINEY DO CARMO 

RODRIGUES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004271-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONSALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004271-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOEL GONSALVES LIMA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Nos termos do art. 321 

do CPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, acostando aos autos cópia de seus documentos 

pessoais, do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado 

na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), 

atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como 

junte em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

como também procuração outorgada ao patrono. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON GESIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002853-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON GESIEL DE BRITO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida não foi 

encontrada para ser citada. Isto posto, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe novo endereço da promovida. 

Após, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011733-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE FATIMA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011733-64.2016.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: GIRLENE FATIMA NEVES Vistos, etc. 

Considerando que a parte requerida não foi localizada, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe novo 

endereço da promovida. Após, proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004202-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNATAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004202-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EUNATAN SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, PORTAL DA EDUCACAO 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerida L. A. M. FOLINI COBRANCAS - M foi citada 

após a audiência, bem como a promovida PORTAL DA EDUCACAO 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA não fora localizada. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação. Cite-se a requerida PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL LTDA no endereço declinado no id. 12462041. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002375-63.2017.8.11.0006. REQUERENTE: D M DE SOUZA LARA 

MOVEIS E UTILIDADES - ME REQUERIDO: GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA 

Vistos, etc. Acolhe-se a justificativa apresentada pela autora. Intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça novo 

endereço da parte promovida. Após, proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SUMITANI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CHAVES JORGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010321-35.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALICE SUMITANI SANTOS 

REQUERIDO: CAIO CHAVES JORGE Vistos, etc. Considerando que a parte 

promovida não fora localizada, intime-se a requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, forneça novo endereço do requerido. Após, proceda 

a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA CORREA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000217-35.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: VANUZA CORREA ROSA 

EXECUTADO: GILDO DIMAS FARIA Vistos, etc. Proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida, via oficial de justiça, no endereço declinado no id. 

5769836. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004702-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE GUILLERMO RAMALLO GUEVARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004702-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENE GUILLERMO RAMALLO 

GUEVARA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Considerando os termos 

de audiência juntados e para que se evitar o cometimento de alguma 

injustiça, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 
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audiência de conciliação. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, para fins de fixação de competência deste Juízo. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004317-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE RODRIGUES MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004317-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SUZIANE RODRIGUES MOTTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Acolhe-se a 

justificativa apresentada pela parte autora. Proceda a secretaria da vara 

com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes 

serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005280-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE JESUS PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005280-41.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO DE JESUS 

PESSOA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA 

(a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado 

na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, 

bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005288-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA VIEIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005288-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JORDANIA VIEIRA LUZ 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Acolhe-se a 

justificativa apresentada pela parte autora. Proceda a secretaria da vara 

com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes 

serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005187-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FONSECA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005187-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELINE FONSECA 

ARAUJO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida foi citada 

na data da realização da audiência. Isto posto, proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as 

partes serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005716-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO CHARLHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005716-97.2017.8.11.0006. REQUERENTE: REINALDO RIBEIRO CHARLHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005858-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005858-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNA CASTRILLON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Converte-se o 
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julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, para fins de fixação de competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEGINO RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001266-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANEGINO RODRIGUES LIMA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. Vistos, etc. Acolhe-se a 

justificativa apresentada pela parte autora. Proceda a secretaria da vara 

com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes 

serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GONCALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000272-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO GONCALVES DA 

FONSECA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005980-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PINTO VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005980-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IRINEU PINTO VITORIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011753-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011753-89.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO CARDOZO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE DOS ANJOS MARCIANO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON POLTRONIERE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JANAINA STEFANI XAVIER TOLEDO (TESTEMUNHA)

LUCILENE DIAS (TESTEMUNHA)

 

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 - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

PROCESSO n. 1001472-28.2017.8.11.0006 Valor da causa: $37,480.00 

ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: GORETE DOS ANJOS MARCIANO MORENO 

Endereço: RUA TAQUARI, 173, JARDIM POPULAR, VITÓRIA RÉGIA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ADILSON 

POLTRONIERE Endereço: RUA C, Q 16, CASA 05, FRENTE A ESCOLA DO 

BAIRRO, VITÓRIA RÉGIA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 I INTIMO os 

Advogados das partes da audiência de INTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para dia 13 de DEZEMBRO de 2018, às 15h00min (MT) devendo 

estar no ato ACOMPANHADOS DE SEUS CLIENTES INDEPENDENTEMENTE 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE CONTUMÁCIA OU REVELIA, bem 

como de suas testemunhas, no numero máximo de três para cada parte, 

salvo requerimento de intimação (art. 34, §1º, Lei dos Juizados).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON GESIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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: 11/12/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004035-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004035-92.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN EXECUTADO: HELIO CARLOS GOMES DA SILVA Vistos, etc. 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente a requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-75.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BRITO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020/B-B 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO(A))

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010157-75.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: HELIO BRITO MARQUES 

EXECUTADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Intime-se o Exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida, sob pena de 

arquivamento dos autos. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002454-76.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005729-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005729-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EUGENIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004367-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004367-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012141-31.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SEVERIANO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0004823A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NELSON CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO(A))

THAYNA PEREIRA BASTOS OAB - MT0015774A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012141-31.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: EDMILSON SEVERIANO DA 

CRUZ EXECUTADO: NELSON CATARINO DA SILVA Vistos, etc. Reitere-se 

o ofício de id. 10011423, consignando no expediente que o seu não 

cumprimento, no prazo impostergável de 10 (dez) dias, acarretará em 

crime de desobediência por parte do Comandante. Cumpra-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002719-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002719-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADALTO TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Intime-se a 

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

acerca da petição de id. 13981281. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012223-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012223-86.2016.8.11.0006. REQUERENTE: AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011298-32.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE M DAS VIRGENS E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011298-32.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: E A DE M DAS VIRGENS E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da dívida exequenda mencionada no id. 

13098268, sob pena de multa de 10% (dez por cento), conforme 

preconiza o art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011973-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DONIZETE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO(A))

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011973-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMIR DONIZETE DE ABREU 

REQUERIDO: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA Vistos, etc. 

Indefere-se o pedido de suspensão da demanda, vez que ainda não há 

liquidez irrecorrível da sentença de id. 12728121. Tendo já ocorrido o 

trânsito em julgado e não há pedido de cumprimento de sentença, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002508-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE OSINAGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002508-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELAINE OSINAGA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-29.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NOBRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010259-29.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO NOBRE DA SILVA 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de id. 13180210. Proceda a secretaria da vara com a 

expedição de nova certidão de crédito, constando-se as informações 

mencionadas no pedido acima mencionado. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-56.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ALVES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010738-56.2013.8.11.0006. REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERENTE: ROSANA ALVES FERRAZ Vistos, etc. Converta-se o feito 

em cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011941-24.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DA ROCHA BARROS SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011941-24.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ELIAS DA ROCHA BARROS SOBRINHO Vistos, 

etc. Defere-se o pedido de bloqueio de salário do executado. Intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo 

atualizado da dívida, bem como forneça dados bancários para a 

transferência dos valores a serem bloqueados. Após, oficie-se ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que efetuem o desconto correspondente a 30% (trinta por 

cento) do subsídio do executado (CPF 378.839.681-49), até o limite do 

valor da execução, devendo o montante ser transferido para a conta a ser 

indicada pela parte exequente. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DEODATO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006433-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JUCELI DEODATO LINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010690-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010690-92.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANE BORGES DE BARROS 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. Para a análise 

do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAN BARROS ZATTAR LIRA TORRICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005232-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: YAN BARROS ZATTAR LIRA 

TORRICO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido 

de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011283-63.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011283-63.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO DIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que as partes pretendem chegar a um 

acordo. Isto posto, em atendimento ao art. 2°, da Lei 9.099/95, bem como 

ao art. 3º, § 2°, do CPC, proceda a secretaria da vara com o agendamento 

de audiência de conciliação. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002893-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BISPO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002893-53.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: LEANDRO BISPO DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Indefere-se o pedido de id. 12686529, pois a parte executada não foi 

citada, conforme certidão de id. 10855480. Insta salientar que o oficial de 

justiça subscritor da certidão acima mencionada goza de fé pública, sendo 

presumida a veracidade das informações constantes no documento. 

Intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000261-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON RIBEIRO REQUERIDO: 

CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA CAPITALIZACAO S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste comprovante de endereço em 

seu nome, para fins de fixação de competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-50.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO(A))

RENAN DE SOUZA CAMPOS OAB - RO951 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010191-50.2012.8.11.0006. REQUERENTE: ALCINEI FERREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE 

E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - EPP Vistos, etc. Considerando 

que a requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A é massa falida, nos 

termos do art. 321, do CPC, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, consistente em 

retificar o pólo passivo da demanda. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO LUIZ DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010301-44.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILDO LUIZ DE PINHO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-70.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010028-70.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: GONCALO SILVA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA., MOVEIS ROMERA 

LTDA Vistos, etc. Indefere-se o pedido de desbloqueio da penhora de 

valores, pois a autorização do processamento da recuperação judicial se 

deu após o ato constritivo. Suspende-se por 180 (cento e oitenta) dias o 

presente feito. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005546-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GERSON LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005546-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: D M DE SOUZA LARA 

MOVEIS E UTILIDADES - ME REQUERIDO: GERSON LEMES DA SILVA 

Vistos, etc. Indefere-se o pedido de citação por hora certa, tendo em vista 

que, compulsando os autos, verifica-se não haver informações de que o 

oficial de justiça procurou o requerido por duas vezes. Proceda a 

secretaria com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo 

as partes serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004418-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004418-70.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua 

atual hipossuficiência financeira ou efetue o pagamento das custas 

recursais, sob pena de deserção do recurso interposto. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011357-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011357-15.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014572-72.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8014572-72.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: VICENTE DE ARRUDA E SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Oficie-se ao 

departamento da Conta Única, solicitando a vinculação a estes autos o 

valor depositado no id. 2632924. Após, cumpra-se o despacho de id. 

13842868. Às providências. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA JUNIOR & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

SELDEN SILVA JUNIOR OAB - 652.030.381-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 11/12/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011538-50.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO TOMAS DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011538-50.2014.8.11.0006. REQUERENTE: VALDO TOMAS DE AQUINO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANASTACIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011023-78.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANA ANASTACIA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-36.2013.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010028-36.2013.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO OTAVIO MARINHO 

NATAL - ME REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ARDIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011376-21.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SIMONE ARDIGO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007865-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CARDOZO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEITE (REQUERIDO)

 

DE ACORDO COM A DILIGÊNCIA (ID 13579659 - Diligência), NÃO FOI 

POSSÍVEL CITAR O REQUERIDO. SENDO ASSIM, INTIMO O ADVOGADO 

(a) PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL 

NOVO ENDEREÇO DO REQUERIDO. SOB PENA DO CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMPOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010483-30.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA CAMPOS DE SOUSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007821-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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: 

11/12/2018 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: 1004584-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 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: 1004676-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ JUNQUEIRA VALENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 12/12/2018 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: 1004858-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (REQUERENTE)

APARECIDA MARCIA MENACHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHULTZ-INGA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 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: 1004864-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 12/12/2018 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: 1004909-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA CRISTINA HURTADO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004917-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004919-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004948-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO LUIZ DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 15:45 (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.: 215390 Nr: 3315-45.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CASTELLA CARDOSO, JOÃO 

EVARISTO CARDOSO JÚNIOR, DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA, 

DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA ZINHANI, DARLENE DANTAS DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 INTIMO O DRº, VINÍCIUS CASTRO CINTRA, ADVOGADO DA AUTORA DO 

FATO, DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA, A COMPARECER A 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR, DESIGNADA PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 

2018 ÁS 13:30 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR 

ACOMPANHADO DE SUA CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, 

ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 240249 Nr: 8130-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, 

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito a ordem para revogar o despacho de fls. 43.

Trata-se de queixa-crime apresentada por Francis Maris Cruz em face de 

Luiz da Guia Cintra de Alcantara, pelos crimes previstos nos arts. 139 e 

140, com incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 

141, incisos II e III, do Código Penal.

Dessa forma, considerando que a pena em abstrato ultrapassa 02 (dois) 

anos, excluindo-se a competência deste Juizado Especial, a remessa dos 

autos a Justiça Comum é medida que se impõe.

Nesse sentido, a legislação assim dispõe:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes togados ou 

togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a 
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execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas 

as regras de conexão e continência.

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, 

para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 

comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulado ou não com 

multa.

POSTO ISSO, com fulcro nos autos 60 e 61 da Lei 9.099/95, declino da 

competência para processar e julgar o presente feito, determinando a 

remessa imediata dos autos à Justiça Comum desta Comarca, com fulcro 

no artigo 5º da Lei 11.340/2006.

Cumpra-se, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005446-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005446-73.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Analisando os autos, verifico que a 

reclamada não apresentou defesa, embora tenha sido citada e 

comparecido à audiência de conciliação, razão pela qual decreto a sua 

revelia. No entanto, no que se refere aos danos morais, tendo em vista os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o montante 

requerido, conforme a fundamentação que segue: Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Assim, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da parte autora, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexistente a fatura discutida no valor de 102,77; c) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Desta forma, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o 

art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, nada requerido, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. De Diamantino/MT 

para Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005471-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD NIXON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005471-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RICHARD NIXON RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a preliminar “ausência de presunção de veracidade absoluta”, eis 

que tal matéria se confunde com o mérito. Rejeito a preliminar de ausência 

de documento indispensável para a propositura da ação, vez que a autora 

demonstrou que seu nome se encontra negativado no SPC/SERASA 

através de extrato extraído de site credenciado, sendo que, ademais a ré 

não afastou a veracidade da consulta anexada pela autora. Rejeito a 

preliminar suscitada pela requerida de falta de interesse de agir, vez que a 

tentativa de resolução administrativa, embora recomendável, não é 

condição para o ajuizamento de ação, não sendo exigido pela lei a 

apresentação de protocolo de atendimento para demandas desta natureza 

e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o 

princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que a 

mesma possuía o contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo 

usufruído dos serviços de telefonia em aparelho celular de nº. (65) 

9918-9834 durante período anterior à anotação de crédito, tendo assinado 

o contrato desde 11.05.2015, conforme faturas apresentadas em conjunto 

com a defesa. Ademais, a parte autora assinou o respectivo contrato para 

a prestação de serviços da ré, sendo que no ato da contratação a autora 

apresentou documento pessoal - RG, afastando a possibilidade de fraude. 

Neste particular, diante da semelhança a olho nu entre as assinaturas 

consignadas no documento pessoal da parte promovente, nos 

documentos juntados com a petição inicial e no contrato apresentado pela 

ré, não há que se falar em extinção por necessidade de perícia, vez que 

há clara identidade entre as assinaturas. Além disso, verifica-se que a 

fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela 

requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, bem assim que houve 

diversos pagamentos na vigência do contrato do plano de telefonia móvel, 

assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte 
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reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que 

deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor 

da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, 

bem como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. De Diamantino/MT para Cáceres/MT, 15 

de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro 

de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007688-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTHIANE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007688-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: KATIA CRISTHIANE DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, vez que além de a autora ter 

apresentado extrato de consulta de site credenciado ao SPC/Serasa, a ré 

não apresentou qualquer prova que aponte a inexistência da negativação 

em nome da promovente em virtude da dívida narrada na peça inicial. Julgo 

o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada de diversos 

prints do sistema de interno, tendo localizado a fatura em nome da parte 

autora inscrita no SPC/SERASA (id. 13436704), e evidenciado a existência 

de consumo do plano de telefonia contratado, de acordo com as diversas 

faturas encaminhadas no mesmo endereço declinado pela autora como 

sendo o de sua residência. Ademais, demonstrou a ré a existência de 

diversos pagamentos realizados pela linha telefônica contratada, 

afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do 

nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada ou a eventual quitação 

do débito debatido. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Defiro a gratuidade da parte autora. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. De Diamantino/MT 

para Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007553-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Inicialmente, resta pontuar que o 

comprovante de residência da autora foi devidamente juntado no id. 

10934986, p.5. Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus 
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probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

atendimento telefônico ou documento assinado pela parte reclamante 

apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o que não foi 

feito. Isto porque, em que pese às alegações da reclamada esta não 

apresentou justificativa para retirar a validade das alegações da 

reclamante, tendo juntado apenas faturas em nome da autora e prints do 

sistema interno ilegíveis, de modo que não é possível verificar se o 

cadastro possuía os dados pessoais da autora e demais informações 

imprescindíveis para a contratação, não tendo acostado prova cabal que 

demonstrasse a existência e exigibilidade da dívida. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida objeto da ação. Além 

disso, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, 

conforme extrato juntado pela autora há negativação preexistente no 

nome da autora no SPC/SERASA, conforme id. 10934986, p.6 E, assim 

sendo, não havendo notícia de discussão judicial do débito inscrito por 

“Modas Rio Centro Ltda” que o débito debatido nos autos tem como data 

de inclusão 12.06.2017 nos órgãos protetivos e o daquela empresa foi 

inserido em 28.04.2017, não se mostra cabível a indenização por danos 

morais no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste 

sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. De Diamantino/MT para Cáceres/MT, 15 

de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro 

de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006762-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA TEREZA ALVES 

RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez que a autora demonstrou 

que seu nome se encontra negativado no SPC/SERASA através de extrato 

extraído de site credenciado, sendo que, ademais a ré não afastou a 

veracidade da consulta anexada pela autora. Pontue-se que não é o caso 

de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que a segunda pendência 

financeira em nome da parte autora está sendo discutida judicialmente nos 

autos nº. 1006763-09.2017.8.11.0006 , em trâmite neste Juizado, de forma 

que tal situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Analisada 

a questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que 

a empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento 

assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação e exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA. No 

que tange ao pedido de danos morais, este é procedente. O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 
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sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pela fundamentação 

acima delineada e pela existência de ação de mesmo cunho indenizatório 

promovida pela autora por negativação indevida sob o nº 

1006763-09.2017.8.11.0006 , em trâmite neste juizado. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos no valor de R$ 

147,18 (cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos); e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização 

– Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. De Diamantino/MT para Cáceres/MT, 15 de 

outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro 

de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004470-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Sem devaneios desnecessários, é bem verdade que 

para resolver a presente questão mister se faz definir se a assinatura 

apresentada no contrato acostado no id. 10503859, p. 2 é ou não da parte 

reclamante, situação esta que passa necessariamente pela exigência de 

perícia grafotécnica, até porque se trata do único ponto controvertido 

sobre o qual basear-se-ão as provas. Inclusive, há divergência, inclusive, 

entre a assinatura aposta no contrato, nos documentos pessoais e 

naquela constante do termo de audiência de conciliação. Portanto, como o 

caso em apreço exige prova pericial, não se encontra inserido na 

competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de menor 

complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 

n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a jurisprudência: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa.” (TJMT. RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012”.) Por fim, caso as grafias fossem 

absolutamente diversas em relação aos demais documentos assinados 

pela autora, a conclusão seria outra. Porém, considerando que, sem 

conhecimento técnico, não se pode afirmar peremptoriamente que as 

assinaturas não vieram do mesmo punho, a prova pericial se mostra 

imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, 

"caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. I. C. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. De Diamantino/MT para Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro 

de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007479-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007479-36.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WALDIR ROMANO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007478-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUZA SILVINO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007478-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO SOUZA SILVINO 

VIANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, somente resta 

REVOGAR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e 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. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 
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trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007499-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR FARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007499-27.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WALMIR FARIA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito, bem assim ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé no valor equivalente à 3% do valor corrigido da causa, 

com base no artigo 81, do NCPC. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005683-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005683-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADMILSON DA SILVEIRA 

REQUERIDO: JOÃO BATISTA DA ROCHA Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo requerente. 

Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelo 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007248-09.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSEMEIRE RAMOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006559-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006559-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAYKON CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006272-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA GONCALVES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 
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1006272-02.2017.8.11.0006. REQUERENTE: HELENA GONCALVES 

CORREIA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006332-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PASSOS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006332-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IGOR PASSOS VELOZO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006408-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006408-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES 

HURTADO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DA SILVA ALMISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006528-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA DA 

SILVA ALMISSI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006411-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006411-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007253-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 116 de 760



SALVIO RODRIGUES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007253-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SALVIO RODRIGUES LEMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira, sob pena de deserção do recurso interposto. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004073-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIZIA MARQUES QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004073-07.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IRENIZIA MARQUES 

QUINTEIRO DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerente. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intime-se a parte 

embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010205-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NAZARINO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010205-92.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO NAZARINO PEREIRA 

EXECUTADO: N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP, AYMORE 

Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução movidos por AYMORÉ 

CRÉDITO E FINANCIAMENTO S/A, alegando excesso na execução. 

Impugnação aos embargos de id. 12508676. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo foi 

garantido em 12/03/2018, quando da juntada do comprovante de depósito, 

sendo os embargos protocolados em 02/04/2018. Conforme Enunciado 

142 do FONAJE, os embargos serão opostos em 15 (quinze) dias a partir 

da intimação da penhora. No caso em tela, houve depósito para fins de 

garantia, ao qual interpreta-se que o prazo iniciou-se da juntada do 

comprovante. Com isto, verifica-se que os embargos à execução foram 

protocolados fora do prazo legal, motivo pelo qual não se recebem os 

presentes, ante a sua intempestividade, mantendo-se como valor 

exequendo o montante garantido. 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. Não obstante a revogação do 

Provimento n°. 68-CNJ, através de decisão proferida no Pedido de 

Providências 0003580-38.2018.2.00.0000, saliente-se que o alvará será 

expedido somente após o trânsito em julgado da sentença, para evitar-se 

prejuízos às partes em caso de reforma da presente sentença. Transitada 

em julgado, expeça-se alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente.. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010824-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SANCHES LOMBARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL DE MELO ZACCARO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010824-22.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ANDRESSA SANCHES 

LOMBARDI EXECUTADO: LUCAS GABRIEL DE MELO ZACCARO - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. A parte exequente, devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias. Isto posto, extingue-se o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Declara-se desconstituída a 

penhora de id. 9717737. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012023-79.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 25 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007693-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007693-27.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENATO DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SCPC através de extrato extraído do site Boa Vista, não sendo 

indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, 

sendo que, ademais a ré não afastou a veracidade da consulta anexada 

pela autora. Rejeito a preliminar suscitada pela requerida de falta de 

interesse de agir, vez que a tentativa de resolução administrativa, embora 

recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação, não sendo 

exigido pela lei a apresentação de protocolo de atendimento para 

demandas desta natureza e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, 

da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão 

pela qual afasto a preliminar arguida. Analisadas as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada de diversos prints do sistema de interno, tendo 

localizado a conta em nome da parte autora inscrita no SPC/SERASA para 

uso no telefone nº. (65) 99669-2424 e evidenciado a existência da fatura 

inscrita nos órgãos protetivos, que foi devidamente encaminhada para o 

endereço o autor. Ademais, demonstrou a ré a existência de diversos 

pagamentos realizados pela linha telefônica contratada, afastando, assim, 

a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do nome da autora no 

SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada ou a eventual quitação do débito 

debatido. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à 

parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. De 

Diamantino/MT para Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga _______________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226633 Nr: 11876-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SIMOES DE SOUZA, JOSUÉ LUCAS 

SILVA CORREIA, SILVANIA MARIA ALVES, JULIO CÉSAR CARNIEL DE 

ANDRADE, LORENZ ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUES - OAB:4266 RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/mt, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - 

OAB:9791, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Vistos etc,

Não intimadas as testemunhas faltantes (fl. 106 e 110 e 113), dou por 

cumprida a finalidade e, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 157745 Nr: 5456-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Vistos etc,

Considerando que o advogado constituído pela acusada está devidamente 

intimado parara o ato processual e deixou de comparecer 

injustificadamente, considerando que a vítima está presente, considerando 

que a acusada está devidamente intimadas, considerando que o processo 

tem prioridade de tramite por estar incluso na Meta 2, do CNJ, 

considerando que a redesignação do ato processual, poderá acarretar a 

prescrição do crime, hei por bem nomear para o ato processual o Dr. 

Khristian Santana Ramos OAB/MT 10318.

 Arbitro honorários em favor do profissional, em R$ 1.000,00 (um mil reais) 

a ser pago às expensas da acusada. Expeça-se certidão em desfavor da 

acusada.

 Oficie-se a OAB/MT para adoção das providencias éticas cabíveis em 

relação a atuação do advogado Dr. Geovani Mendonça de Freitas.

Requisite-se a Carta Precatória expedida para interrogatório da acusada 

devidamente cumprida. Sem diligencias, dou por encerrada a instrução 

probatória. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa para 

alegações finais, vindo-me conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204926 Nr: 6561-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos etc,

Defiro a juntada de procuração “ad judicia”. Retifique-se a autuação e 

atualize-se no sistema o nome do novo causídico.

 Homologo a desistência na inquirição da testemunha Graziele Chaves.

 O Ministério Público ajuizou denúncia crime contra o acusado Gleyson 

Lucas Marques da Silva por ter no dia 24 de abril de 2016, nesta cidade de 

Cáceres, disparado arma de fogo em via pública contra a residência da 

vítima Sérgio Gabriel dos Santos, logo após uma discussão ocasionada 

por um acidente de trânsito. As partes nada requerendo neste ato 

processual quanto a diligências, declaro encerrada a instrução. 

Alegações orais pelas partes em mídia digital.

 Decido.

 Terminada a instrução probatória, verifica-se que não restou comprovada 

a autoria delitiva, malgrado a comprovação da materialidade delitiva pela 

prova pericial encartada às fls. 13/17, dos autos.

 Ouvidas as testemunhas neste ato processual, nenhuma das 

testemunhas viu o autor dos disparos. O réu interrogado neste ato 

processual negou veementemente a pratica delitiva. Logo, não há provas 

para sustentar a condenação.

 Do exposto, julgo improcedente a denúncia para o fim de ABSOLVER o 

acusado Gleyson Lucas Marques da Silva, da prática criminosa que lhe é 

irrogada, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de 

Processo Penal.

 As baixas de estilo. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218448 Nr: 5915-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNARA GARCIA JAVANU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 Vistos etc,

Homologo a desistência das inquirição da s testemunhas.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Alegações orais pelas partes, voltem-me 

os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 135071 Nr: 4112-31.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO APARECIDO MONTERANI PIZATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc,

As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 201913 Nr: 4627-90.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLAINE SALES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLAINE SALES SILVA, Rg: 24876828, 

Filiação: Irani de Sales e Wender Carlos Lopes da Silva, data de 

nascimento: 04/05/1996, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, 

Telefone 65-9-9965-3657. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...). Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR a acusada 

WESLAINE SALES SILVA, brasileira, convivente, nascida aos 04/05/1996, 

natural de Cáceres/MT, filha de Wender Carlos Lopes da Silva e Irani de 

Sales, portadora do RG nº. 24876828, SSP/MT, residente na Rua dos 

Palmares, s/nº., Bairro Jardim das Oliveiras, Cáceres/MT, como incurso na 

pena do artigo 180, “caput”, do Código Penal e, ABSOLVER a acusada da 

prática do delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. DOSIMETRIA DA PENA: O crime de 

receptação descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal prevê uma 

pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Analisadas as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade da acusada é elevada, porém inerente ao tipo penal; a 

acusada registra antecedentes técnicos, porquanto possui a PEP código 

200723, que será valorada como maus antecedentes; a conduta social 

normal ao homem médio; personalidade não extraída dos autos por 

ausência de prova técnica; os motivos, as circunstâncias e as 

consequências são normais ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para 

a ação; a situação econômica da acusada é desfavorável. Considerando 

as circunstâncias judiciais (maus antecedentes), fixo a pena-base em 01 

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Considerando a condição 

econômica da acusada, aplico a pena de multa no importe de 15 (quinze) 

dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na 

segunda fase, verifico a presença da atenuante da menoridade penal (art. 

65, inciso I, do CP), motivo pelo qual reduzo a pena para 1 ano. Inexistem 

agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de 

aumento pena, pelo que torno A PENA DEFINITIVA EM 1 (UM) ANO DE 

RECLUSÃO E DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras causas 

modificadoras da pena. Estabeleço à ré o REGIME ABERTO para início do 

cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, 

“c” do Código Penal. Entendo que se encontram presentes os requisitos do 

artigo 44 do Código Penal, dessa forma substituo a pena aplicada ao réu 

por duas penas restritivas de direito, qual seja: Prestação de serviços à 

comunidade e Limitação de fim de semana, que deverá ser determinado 

pelo Juízo da Execução. Considerando o fato de que a ré respondeu o 

processo em liberdade, dada a natureza da pena e regime fixado, bem 

como que não se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua 

prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO 

DE APELAR EM LIBERDADE. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o 

nome do Réu no rol dos culpados e expeça-se Guia de Execução Penal. 

Condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais. Efetue-se 

a detração da pena, nos termos dos Arts. 42 e 44, § 4º, ambos do Código 

Penal. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, INFOSEG aos Institutos 

de Identificação e demais órgãos de praxe. Determino ao Oficial de Justiça 

que indague à ré se têm interesse em recorrer da presente sentença, 

certificando nos autos. Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca informando-o acerca da presente decisão nos autos código 

200723. Saem os presentes intimados. 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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 24 de outubro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 239337 Nr: 7557-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7557-13.2018.811.0006 - Id. 239337

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ANTONIO DA MATA

INTIMANDO: Vítima: Viviane dos Santos Ferreira, Cpf: 70675371180, Rg: 

29116937 SSP MT Filiação: João Carlos Ferreira, data de nascimento: 

09/05/1988, brasileiro(a), natural de João Gabriel D'Oeste-MT, , Endereço: 

Rua D - 35 - Qd. 10, Bairro: Vila Real, Cidade: Cáceres-MT.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

Decisão: “ Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo 

o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. 

Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima VIVIANE DOS SANTOS 

FERREIRA, tendo como suposto agressor ANTONIO DA MATA, que teria 

cometido, em tese, os crimes de ameaça e injúria com a incidência da Lei 

nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Por todo 

o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 

01- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 150 

metros; 02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por 

qualquer meio de comunicação, salientado que permanece inalterado o 

direito do ofensor de ter contato com o filho menor, que deverá ser 

exercido através de terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- 

PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica. Não há que se falar em 

prestação de alimentos provisórios, ante a ausência de elementos que 

comprovem a situação econômica das partes, devendo a mesma buscar a 

via adequada. (...) Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos 

que indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos 

demais familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade 

desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar 

em contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, 

sob pena de perda da validade da medida. (...) INTIME-SE O OFENSOR, A 

FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, devendo o sr. (a) 

Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta decisão, cientificar o 

ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob 

pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos 

dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a incidir no crime previsto no 

art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem 

validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima 

entenda necessária a sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 

2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, 

sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

25 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233659 Nr: 3568-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3568-96.2018.811.0006 – Id. 233659

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA ESPECIALIZADA DA DEFESA DA MULHER DE 

CÁCERES/MT

RÉU(S): LUCIANO DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Vítima: Rosemeire Espinosa Souto, Cpf: 95931260153, Rg: 

1446073-4 SSP MT Filiação: Gildo Souto e Anita Espinosa Souto, data de 

nascimento: 15/03/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

do lar, Endereço: Rua A, Quadra 04, 65 99999-7317, Bairro: Vila Real, 

Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Ante o art. 18 da Lei n. 11.340/06, 

recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado 

pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima ROSEMEIRE ESPINOSA 

SOUTO, tendo como suposto agressor LUCIANO DE OLIVEIRA, que teria 

cometido, em tese, o delito de ameaça e injuria, com a incidência da Lei nº 

11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (....) Pois bem, 

o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas 

poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das 

partes e de manifestação do Ministério Público. (...) Portanto, considerando 

que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a 

hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência 

solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que o 

comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por 

todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima por qualquer meio de 

comunicação. 03-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Não há que 

se falar em afastamento do agressor do lar, vez que não residem no 

mesmo local. Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que 

indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais 

familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade desta 

decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em 

contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob 

pena de perda da validade da medida. (...) Diante desse cenário, 

DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento 

desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe, 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá vir a incorrer no crime previsto no art. 24-A da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda 

necessária a sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara 

Criminal e requer a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, sem 

manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

25 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa
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 Cod. Proc.: 204964 Nr: 6584-29.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos novamente ao Parquet para manifestar também 

com relação à falta grave constante no PAD de fls. 428/451.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

As providências.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204988 Nr: 6600-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUBIA FERNANDA RODRIGUES 

MACEDO - OAB:17925/0

 Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia, para fins de ABSOLVER o acusado José 

Batista de Almeida, nos termos do art. 386, VII, Código de Processo 

Penal.Restitua-se eventuais bens lícitos apreendidos ou fianças pagas em 

favor do réu.Oportunamente, arquivem-se mediante as devidas baixas e 

cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 10945-65.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ADRIANO PEREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Rubens Adriano 

Pereira Matos, o qual foi condenado a pena total de 04 (quatro) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial 

semiaberto.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade ante o cumprimento da reprimenda (fls. 174).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de Rubens Adriano 

Pereira Matos, incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226286 Nr: 11638-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHRISTIAN FELIPE FERNANDES ARAÚJO 

CASTRILON, ESVANEI SANTANA DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT, NUBIA 

FERNANDA RODRIGUES MACEDO - OAB:17925/0

 Assim, rejeito o pedido de absolvição sumária e ainda diante de tais 

fundamentos afasto as preliminares levantadas pela defesa do acusado e 

mantenho o recebimento da denúncia.Considerando que o denunciado 

Kristian Felipe Fernandes Araújo Castrillon, não fora localizado, 

manifeste-se o Ministério Público.Cumpra-se e intime-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210119 Nr: 10125-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE GONÇALVES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24524/MT, ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:21789/O, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 Processo nº 10125-70.2016.811.0006 – Cód. 210119

Vistos.

Trata-se de execução penal onde a recuperanda Marilene Gonçalves de 

Macedo, qualificada nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 234/235, a recuperanda pugnou pela remessa dos autos de 

execução penal à Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, visto que pretende 

fixar residência e possui proposta de emprego naquela Comarca.

 A i. representante do Ministério Público não se opôs ao pedido (fls. 284).

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista que a reeducanda pretende residir na Comarca de 

Mirassol D’ Oeste/MT e iniciar atividade laborativa, entendo que a presente 

guia de execução penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, em razão da pretensão de residir e trabalhar na Comarca 

de Mirassol D’ Oeste/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Quanto os demais pedidos da defesa da apenada, deverão ser analisados 

pela Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, eis que será o juízo da execução e 

fiscalização do cumprimento de sua pena.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 236237 Nr: 5409-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON ALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Processo nº 5409-29.2018.811.0006 – Cód. 236237

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Lenilson Alves da 

Cunha, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime 

aberto.

Às fls. 21, a defesa do recuperando aportou aos autos pedido de 

atualização de endereço do apenado, residindo atualmente na Comarca de 

Juína/MT.

 A i. representante do Ministério Público requereu a remessa do feito para 

a Comarca de Juína/MT, em razão da execução penal ser processada no 

local onde o reeducando efetivamente cumprir a reprimenda, conforme art. 

86, da Lei 7.210/1984 (fls. 24).

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista que o reeducando reside na Comarca de Juína/MT, 

entendo que a presente guia de execução penal deve ser encaminhada 

para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado residindo na Comarca de Juína/MT, 
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cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento de sua 

pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Juína/MT, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224192 Nr: 10089-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Processo nº 10089-91.2017.811.0006 – Cód. 224192

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Lourenço da Silva 

Carvalho, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 41, fora certificado aos autos que o apenado está residindo na 

Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT.

 A i. representante do Ministério Público requereu a remessa do feito para 

a Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, em razão da execução penal ser 

processada no local onde o reeducando efetivamente cumprir a 

reprimenda, conforme art. 86, da Lei 7.210/1984 (fls. 24).

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista que o reeducando reside na Comarca de Mirassol D’ 

Oeste/MT, entendo que a presente guia de execução penal deve ser 

encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado residindo na Comarca de Mirassol D’ 

Oeste/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento 

de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209558 Nr: 9750-69.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BARBOSA SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT

 Processo nº 9750-69.2016.811.0006 – Cód. 209558

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Edson Barbosa 

Severino, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 155/157, a defesa do apenado apresentou justificativa do 

descumprimento das condições de seu regime, bem como postulou por 

remessa dos autos à Comarca de Pontes e Lacerda/MT, eis que trabalha e 

reside naquele r. Juízo.

 A i. representante do Ministério Público requereu a remessa do feito para 

a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão da execução penal ser 

processada no local onde o reeducando efetivamente cumprir a 

reprimenda (fls. 161).

 É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista que o reeducando reside e trabalha na Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT, entendo que a presente guia de execução penal deve ser 

encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado residindo e trabalhando na Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205297 Nr: 6798-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Ex. Penal n° 6798-20.2016.811.0006 – Cód. 205297

Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, percebo que o recuperando não fora devidamente 

intimado quanto à prestação de serviços à comunidade, conforme 

determinado em sentença de fls. 24-v.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:

a) prestação de serviços a comunidade pelo prazo de sua pena, ou seja, 

02 (dois) anos e 08 (oito) meses, ficar a disposição de entidade religiosa, 

assistencial ou educacional ,por 7 (sete) horas semanais, para serviços 

diversos ;

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando junto aos autos o pagamento da primeira parcela da 

prestação pecuniária, bem como comparecendo à Secretaria de Obras do 

Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime 

de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual 

forma.

Oficie-se à Secretaria de Obras de Cáceres/MT informando a presente 

decisão, bem como, requisitando que, se no prazo de 60 (sessenta) dias o 

reeducando não comparecer junto à mesma, informe a este Juízo para as 

providências cabíveis.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210519 Nr: 10378-58.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Ex. Penal n° 10378-58.2016.811.0006 – Cód. 210519

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: ALESSANDRO DA SILVA CRUZ

Vistos.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando 

Alessandro Da Silva Cruz, julgo extinto a pena imposta ao recuperando, e 

a consequente extinção do feito, pelo seu efetivo cumprimento, 

restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 75412 Nr: 2121-25.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Processo n° 2121-25.2008.811.0006 – Cód. 75412

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de André Carlos Santos 

Lourenço, o qual foi condenado a pena total de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade ante o cumprimento da reprimenda (fls. 194).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de André Carlos 

Santos Lourenço, incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido 

no RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173687 Nr: 8983-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ANDRÉ DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Processo nº 8983-02.2014.811.0006 – Código 173687

Vistos.

Cleberson André da Silva Vieira, qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo Ministério Público, em 17/08/2015, em razão de ter supostamente 

praticado a infração penal prevista no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997.

Em 30/05/2016, o denunciado obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 72).

Às fls. 89, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade 

do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade do 

acusado, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação, terminando em data de 31/05/2018.

Tendo em vista que o réu cumpriu todas as condições impostas em sede 

de suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Cleberson André da Silva Vieira em virtude do decurso 

do período de prova do “sursis” processual sem revogação, nos termos 

do artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234216 Nr: 3969-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - 

OAB:13714/MT

 Cumpre salientar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do 

Código de Processo Penal, em especial a necessidade de manutenção da 

ordem pública pela reiteração delitiva, pela grande quantidade de drogas, e 

principalmente pelo desrespeito do acusado às normas penais, já que 

mesmo em cumprimento de pena na Cadeia Pública local, continuou 

exercendo atividade desonesta e ilícita.Após o trânsito em julgado, 

determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do condenado, 

enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento 

integral, inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não 

se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. 

III).Oficie-se ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando sobre a 

suspensão ventilada.Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.Por ocasião da intimação do réu acerca desta sentença, 

deverá ser indagado se deseja recorrer. Sendo afirmativa a resposta, 

lavre-se o respectivo termo.Oficie-se ao órgão competente da Polícia Civil, 

com determinação para incineração da substância apreendida, 

preservando-se porção suficiente a eventual contraprova postulada pelas 

partes, devendo ser encaminhado laudo circunstanciado a este 

juízo.Comunique-se ainda às Delegacias da Polícia Judiciária Civil desta 

cidade, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, oficiando-se para inserção dos dados 

referentes a presente sentença.Oportunamente, expeça-se guia definitiva 

de pena e confeccione-se eventual executivo de pena, bem como 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

devidas.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))
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CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

(id.16051364), interposto contra a decisão id. 15056624 afirmando haver 

omissão pelo fato deste Juízo não ter se manifestado sobre a competência 

para o processamento do feito. DECIDO. Conheço dos embargos de 

declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações 

contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses 

elencadas no art. 1.022 do CPC, não havendo a propalada omissão. 

Primeiro, porque ainda não foi ventilada, neste Juízo de Primeiro Grau, por 

nenhum credor, a respeito de eventual incompetência desta Comarca de 

Diamantino/MT, para processar o feito. Segundo, porque este juízo já 

prestou informações ao Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1010992-93.2018.8.11.000, justamente a respeito da 

questão da competência ora debatida. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES, mantendo a 

decisão tal como lançada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 23 de outubro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO AQUINO DE SOUZA (AUTOR(A))

MIRACEMA FERREIRA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S & R GOLD LTDA - EPP (RÉU)

JBS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AQUILES TADEU GUATEMOZIM OAB - SP121377 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que apresente impugnação 

à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001103-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP (RÉU)

MICHELA SINGH BERTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a Carta Precatória Devolvida de id 16120602.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000084-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EMBARGANTE)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000084-59.2018.8.11.0005 Valor da causa: $1,465,635.36 POLO ATIVO: 

Nome: FABIANA KROHLING DE SOUZA Endereço: avenida municipal, 

ponte, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: ALEXSANDRO GIOVANI 

DE SOUZA Endereço: av. municipal, DEL RIOS, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78405-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70070-100 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para que 

especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Diamantino, 25 de outubro de 2018. Tatiane de Souza 

(Assinado Digitalmente) Analista 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: 1000284-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora para que especifique, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretende produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXISUEL SANTANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 
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intimar a parte autora para retirar, no prazo de 05 dias, o edital de citação 

para publicação nos termos do artigo 1219 da CNGC. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000043-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MENDES GARCES FILHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para que fique ciente da certidão (16159627) e, 

querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Diamantino, 25 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Tatiane de Souza Analista 

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: 1000133-71.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA CRISTIANA DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, 

por seu advogado, para atualizar o débito, para caso requeira o 

procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) 

executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas; ou proceder à indicação de 

bem(ns), nos termos do r. despacho. Diamantino, 25 de outubro de 2018. 

Tatiane de Souza (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário 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: 1001473-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LACERDA BORGES (EXECUTADO)

MARCOS LACERDA BORGES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique da 

certidão (ID 16166173) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados: Nome da(s) parte (s): ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

EWALD Localidade: AV DOM ALONSO, 180, NOVO DIAMANTINO, 

DIAMANTINO - MT. Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DA PENHORA. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112590 Nr: 4015-58.2016.811.0005

 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 Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pascasio da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente para no prazo de 05 dias, se manifestar acerca da 

busca de endereços via Bacenjud de fls. 62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 101691 Nr: 2320-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Xavier de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o executado para efetuar o pagamento do valor remanescente 

devido, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2291-34.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo o executado para efetuar o pagamento do valor remanescente 

devido, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 3460-12.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benilde Lourdes Vanni Lage, Rosane Lage Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januário de Almeida, Jorgete de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 INTIMO OS PROCURADORES DAS PARTES PARA QUE FIQUEM CIENTES 

DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, DESIGNADA 

PARA O DIA 17/12/2018, ÀS 16 HS 30MIN., NA SEDE DO JUÍZO DA 2ª 

VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA 

DE CUIABÁ-MT, REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA Nº 

1028275-06-2018.8.11.0041 (PJE)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4257 Nr: 528-81.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar a carta precatória expedida para Comarca de 

Xanxerè-SC, com a finalidade de intimação, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 89014 Nr: 1360-21.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana, 

João Muriana, Carmen Gaino Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar o Edital de Citação expedido para a devida 

publicação, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96942 Nr: 97-80.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mútua Caixa de Assitencia dos Profissionais do CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Azevedo, Sara Oribes Barbosa 

Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Zafino Isidoro Ferreira 

Mendes - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 96, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40480 Nr: 1339-84.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes, Neusa da Silva 

Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Rodrigues Gimenes 

- OAB:7064/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 1533-50.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mozart de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 
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OAB:13840/MT, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:22131-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão de fl. 216.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1756-81.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12289 Nr: 219-84.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia de Fátima Fabri dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José de Miranda Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4454 Nr: 283-36.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Microquímica Indústrias Químicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85219 Nr: 515-23.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DL, RGPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

DOURACAP LTDA em face do ADRIANE IZABEL GERHERDT, devidamente 

qualificados nos autos.

A parte demandada informa o cumprimento da obrigação (fls. 285/286).

Devidamente intimada (fls. 288), a respeito do cumprimento da obrigação 

informada pela parte requerida, a parte autora manteve-se inerte, 

consoante certidão de fls. 289, presumindo, assim o cumprimento da 

obrigação pela parte demandada e a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso I, do Novo Código Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107538 Nr: 1423-41.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lotário Heller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2127 Nr: 70-35.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Humberto Simm, Luiz Amaro D' Almeida, 

Beno Egon Neis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - OAB:40321, 

FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149, Giovane Moisés Marques dos 

Santos - OAB:9.647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 1587-40.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxifertil - Comércio e Representação Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Eliane Regina Lance 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 71/72, a parte credora requer seja levado a hasta o 

bem arrestado.

O pedido, por ora, não pode ser deferido.

Da análise dos autos, verifico que o bem arrestado, não foi convertido em 

penhora, bem como não existe confirmação da citação da devedora Eliane 

Regina Lance Cardoso.

Ante o exposto, certifique-se acerca da citação da devedora Eliane 

Regina Lance Cardoso.

Sendo negativa a citação, proceda-se com as diligências necessárias 

para as providências da referida citação.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se conforme requerido em petitório de 

fls. 71/72.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35732 Nr: 575-35.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazonas Jucoski - ME, Amazonas Jucoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Calciolari -ME, Silvia Calciolari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

AMAZONAS JUCOSKI ME representado por seu proprietário AMAZONAS 

JUCOSKI em desfavor de SILVA CALCIOLARI –ME representada por sua 

proprietária SILVIA CALCIOLARI, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Ante a inércia da parte autora, foi determinada sua intimação para dar 

andamento no feito, consoante decisão de fl. 85, contudo, a parte atura 

manteve-se inerte (fl. 95).

É o necessário relato.

DECIDO.

Determinada a intimação pessoal da parte autora (fl. 85), nos moldes do 

art. 485, §1º do NCPC, para dar prosseguimento ao feito, por ter 

abandonado a causa por mais de 30 dias, a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, quedou-se inerte, consoante certidão de fl. 95 e, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

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

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Sem honorários, uma vez que a relação não está angularizada.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22072 Nr: 965-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Cláudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, Sélia 

Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Luiz Cláudio 

de Oliveira Nascimento em face da ADM do Brasil LTDA, Atual 

Denominação de ADM Exp. e Imp. S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Em postulado de fls. 577/578, a parte devedora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e às fls.584/584verso, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls.577/578) e, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores depositados espontaneamente e via de 

consequência a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10748 Nr: 735-41.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Cypriani, Maria Francisca da Silva 

Ferreira, Ivandir de Souza Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aletéa Zanatta 

Cassiano Ourives - Defensora Pública Substituta - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 275.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106442 Nr: 975-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Benicio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 123, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82748 Nr: 1541-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Smiderle, Deonilce Josefina 

Smiderle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 180.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 5156 Nr: 9-09.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maschietto Implementos Agrícula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manrique & Cia Ltda, Ivandir de Souza 

Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido da desconsideração da personalidade jurídica não foi requerido 

na petição inicial, assim, deverá proceder em processo apartado.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente para sanar a irregularidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94947 Nr: 2360-22.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento à decisão de fl. 106.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 324-46.2010.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Gonçalo Pereira de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

A parte autora requer a citação do requerido via edital (fl. 163).

Da análise dos autos, verifico que o requerido já foi citado via edital, bem 

como a curadora especial apresentou embargos.

Verifico, também, que houve várias tentativas de citação do requerido, 

contudo, restaram infrutíferas.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos à ação monitória manejada pela curadora 

especial, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14078 Nr: 222-05.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Franco de Oliveira, Alexandre César Del Grossi, 

Luiz Sérgio Del Grossi, José Carlos Del Grossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salustiano Novaes, Helena Franco 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Delgrossi - 

OAB:9916-B/MS, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Gervásio Alves 

de Oliveira Júnior - OAB:3592/MS, Hiran França de Narde - 

OAB:17.879, Joice Caldeira Armeron - OAB:197.761 SP, José Carlos 

Del Grossi - OAB:PR/9762, Luiz Sérgio Del Grossi - OAB:8294-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alarico David Medeiros 

Júnior - OAB:3546, Hiran França de Narde - OAB:17.879, Ricardo 

Trad - OAB:832/MS, Ricardo Trad Filho - OAB:7285/MS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 1359/1360.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101633 Nr: 2290-68.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Aparecida Donizete 

Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 181, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4756 Nr: 25-94.1995.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de José David Moreira, Joaquim Marcelino 

Moreira, Antonio Acelino Moreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dary Burtet, Gil La Heire Coimbra Rodrigues 

Miller, Arnaldo Oscar Drews, David Mori, Isaias Zonta, Euclides Zonta, 

Osmar Schneider, Nelcy Rospide Nunes, Helvin Reinhold Drews, Magui 

Carmem Zonta, Lenir Mazzini Zonta, Maria Glacy Sanfelice Nunes, Celso 

Mucelini Fucina, Maria Valéria Fucina, Nelci Kruger Drews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10374/B, João Batista Mariano - OAB:MT 3856, Sérgio Donizetti 

Nunes - OAB:MT 2.420-B, Walmir Antonio Pereira Machiaveli - 

OAB:4.284/MT, Willian Pereira Machiavelli - OAB:4.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, 

Rosangela Estevão dos Santos - OAB:3.256/MT

 Vistos etc.

Suspendo o presente feito para proceder a habilitação (art. 689, 

CPC/2015).

Ante o exposto, INTIME-SE a meeira Srª Eliane Gomes Carneiro Souto 

(endereço fl. 384), para manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, 

CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 830.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 887 Nr: 313-71.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fl. 211.
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Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem ao arquivo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29535 Nr: 782-05.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini - 

OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fl.267.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11319 Nr: 1303-57.2000.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 279.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 940-26.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl.232, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35360 Nr: 2902-84.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde - 

Sicredi Ouro Verde/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Amaral dos Santos - ME, Romeu Amaral 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelar Comiran - OAB:5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 122, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85709 Nr: 1184-76.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 311, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15023 Nr: 1202-49.2002.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Rodrigues da Silva, Givaldo Rodrigues Caja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC - Bank Brasil S/A Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 670.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50 Nr: 388-86.1992.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Brunholi, Antônio José Brunholi, 

Maurilio Brungnolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José David Nodari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnelo Bezerra Neto. - 

OAB:320/MT, Pablo Augusto Souza e Sila - OAB:OAB/MT 24.287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 471.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87044 Nr: 2744-53.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Roberto de Oliveira.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldemir Menezes Tanan, Eunice 

Rodrigues Tanan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 130 de 760



OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 87, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86649 Nr: 2271-67.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venilson Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Vistos etc.

Do petitório de fl. 176, desconstituo a empresa PJ1 PERÍCIAS JUDICIAIS 

LTDA ME e, nos termos da decisão de fls. 156/157, NOMEIO como perito 

do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 

43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 

1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42288 Nr: 3091-91.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 334.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84316 Nr: 3487-97.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Laurentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, retifique a capa dos autos e no sistema apolo, visto que o feito 

trata-se de ação de execução de título extrajudicial e não judicial.

Nos termos da decisão de fls. 97/98, defiro o pedido de fl. 112.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37906 Nr: 2727-56.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A, Banco Westlb do Brasil S/A, 

Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lívio Edson Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Por versar a causa 

sobre direitos que admitem transação, designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 15:00horas.Encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC).Conste a advertência do não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Intimem-se as partes por 

meio de seus procuradores.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89014 Nr: 1360-21.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana, 

João Muriana, Carmen Gaino Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSMG LTDA - ME, CNPJ: 

05006048000120 e atualmente em local incerto e não sabido NILTON 

ROGERIO MURIANA, Cpf: 41188640100, Rg: 695419, brasileiro(a), 

solteiro(a), gerente de operações. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 10.016,33 (Dez mil e 

dezesseis reais e trinta e tres centavos) especificado na petição inicial em 

resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, 

CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Trata -se de ação Monitória em que a Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso 

interpôs contra o Requerido Transmg Ltda - ME e Outros. A parte Autora é 
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Credora da Cédula de Crédito Bancário nº B20630004-0, referente a 

operação de desconto de recebíveis, cujo valor atualizado soma a quantia 

de R$ 10.016.,23 (dez mil, dezesseis reais e trinta e três centavos), 

atualizado em 03/06/2013).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fls. 

132/133.Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in 

albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel 

citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosely Maria de Souza, 

digitei.

Diamantino, 15 de outubro de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34064 Nr: 2228-09.2007.811.0005

 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): Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligências do 

Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): CLOVIS MORALES PESTANO

Localidade: ZONA RURAL -DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO IMÓVEIS MAT. 28504 E 12353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34064 Nr: 2228-09.2007.811.0005

 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): Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligências do 

Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): CLOVIS MORALES PESTANO

Localidade: NOVO DIAMANTINO -DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL - 

RAFAEL CORDEIRO MARCONDES

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO KROHLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001237-30.2018.8.11.0005. AUTOR(A): 

RONALDO KROHLING RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

- SEMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por RONALDO KROHLING em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos já qualificados nos autos em epígrafe. 

Extrai-se da exordial que o requerente figura como executado nos autos 

da execução fiscal n. 1000773-40.2017.8.11.0005 (via Processo Judicial 

Eletrônico) promovida pelo Estado de Mato Grosso, ora requerido, em 

trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca. Narra o requerente que foi 

autuado no dia 05/09/2006 ocasionando a lavratura do Auto de Infração n. 

101482/2006, que deu origem ao Processo Administrativo n. 222464/2006 

que culminou na condenação do mesmo ao pagamento da multa 

administrativa. No entanto ressalta que a multa administrativa aplicada pelo 

órgão ambiental (SEMA/MT) está eivada de nulidades, tendo em vista a 

ausência do devido processo legal e a inobservância dos requisitos legais 

de validade do ato administrativo, no que se refere à lavratura do referido 

Auto de Infração. Alega ainda, a não ocorrência de dano ambiental e que a 

propriedade em comento possui área de reserva legal de acordo com o 

percentual exigido por lei. Nesse panorama, o autor requer, a título de 

tutela de urgência, a suspensão da cobrança da multa e a consequente 

suspensão da execução fiscal de nº 1000773-40.2017.8.11.0005, em 

trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca , bem como a não inclusão de seu 

nome nos restritivos de crédito. Juntou documentos em anexo. Breve 

relato. Decido. A priori, recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil. O artigo 151 

do Código Tributário Nacional-CTN apresenta o rol taxativo das causas de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis: Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito 

do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001). VI – o parcelamento. 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001). Parágrafo único. O disposto neste 

artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 

consequentes. Observo que a parte autora pretende a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, inc. II e V do CTN, 

isto é, por meio do depósito do valor integral e da concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada. A Lei de Execução Fiscal é clara ao dispor 

acerca da exigibilidade de depósito prévio, em casos de discussão judicial 

de dívidas da Fazenda Pública, como ocorre no caso vertente, senão 

vejamos: Art. 38 A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública 

só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo nas hipóteses de 

mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória 

do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do 

valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido de juros e multa de 

mora e demais encargos. Isto posto, para que haja a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário é condição sine qua non o depósito 

prévio, um dos pressupostos para que se suspenda a exigibilidade do 

débito fiscal, e surtam seus efeitos decorrentes, como impedir o protesto 

do autor e cadastro de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, o que 

garantiria o Juízo e afastaria qualquer dúvida quanto ao perigo de 

irreversibilidade da provisão jurisdicional antecipada, nos moldes do art. 

151, II do CTN. No presente caso, a garantia ofertada pelo autor (caução 

através de imóvel), não se equipara ao depósito integral e em dinheiro de 

que trata o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e, a meu sentir, não 

é idônea à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e 

consequentemente a execução fiscal nº 1000773-40.2017.8.11.0005, em 

trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, pelo Sistema PJE, com o 

impedimento da realização da inscrição do nome do Requerente no CADIN, 

em Protesto, Serasa e outros meios de cobrança do crédito, dadas às 
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singularidades dos institutos jurídicos e às similitudes entre os seus 

elementos. A inidoneidade da garantia diversa do depósito integral e em 

dinheiro decorre do direito do credor de optar, na busca de seu crédito, 

pela priorização do dinheiro como medida constritiva do patrimônio do 

devedor, conforme prevê o artigo 11, I, da Lei nº 6.830/80, que ora 

transcrevo: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte 

ordem: I – dinheiro. Diante disso, a suspensão da execução fiscal, bem 

como a abstenção de realização de atos de cobrança do crédito, mediante 

a aceitação de outra garantia do crédito público, diversa do depósito, de 

diminuta liquidez, atenta contra a garantia oferecida ao credor pelo 

ordenamento jurídico de sempre perseguir o dinheiro como medida 

processual prioritária à reparação da noção jurídica do prejuízo 

(recebimento do crédito). Dessa forma, REJEITO a caução apresentada (Id 

n. 15891628), tendo em vista que a caução através de imóvel não se 

reveste da hipótese taxativa constante na Lei de Execução Fiscal, em que 

o depósito deve ser feito integralmente em dinheiro. Ainda, observa-se 

nos termos do artigo 300, caput, CPC/2015, 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”. Tendo 

em vista que a tutela de urgência visa eliminar o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, torna-se necessário que a parte requerente 

demonstre elementos que evidenciem, além da probabilidade do direito 

alegado, potencial perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Entretanto, os fundamentos trazidos na exordial e os documentos que a 

instruem não foram capazes de comprovar os requisitos que ensejam o 

deferimento da tutela de urgência. Explico. Depreende-se das alegações 

que o requerente pretende combater a legalidade e validade de uma 

penalidade (multa administrativa) aplicada no Auto de Infração n. 

101482/2006, que veio originar a Execução Fiscal n. 

1000773-40.2017.811.0005, em trâmite nesta 2ª Vara Cível. Contudo, 

impossível aferir de forma cautelar e liminarmente se houve irregularidade, 

ilegalidade ou excesso na constituição do crédito, isto é, impossível a este 

Juízo reconhecer a existência do fumus boni iuris sem analisar o mérito da 

ação. Quanto ao periculum in mora, melhor sorte não assiste ao 

requerente, eis que a existência de pedido de penhora de imóveis ou de 

ativos financeiros nos autos da execução fiscal não evidencia, por si só, 

o potencial perigo de dano. Desta feita, ausente a demonstração 

satisfatória dos requisitos - fumus boni iuris e periculum in mora – inviável 

a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário ou para suspender os atos de constrição e expropriação de 

bens. Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público do 

TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - EMISSÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO 

FISCAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO 

REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO 

DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA 

LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 

151, II, DO CTN) – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER 

DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERLOCUTÓRIA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não restando preenchido os 

requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em 

conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da 

importância do débito judicializado (art. 151, II do CTN). (RAI 113826/2014; 

Rel. Desª MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 2 - A apresentação de 

outras garantias, a exemplo da carta de fiança bancária ou oferecimento 

de imóvel desembaraçado, não é suficiente para obter a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, apenas sendo possível, nesse caso, a 

obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos 

com relação aos débitos jurisdicionados, o que, não tendo sido ofertada, in 

casu, também afasta a possibilidade de deferimento da liminar neste ponto. 

(AI 45924/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no 

DJE 05/10/2016) Destarte, 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, não rejeitada a caução apresentada e ausentes os requisitos do 

art. 300, do NCPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. CITE-SE e 

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso. Às providências. Diamantino/MT, 19 

de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO KROHLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para recolher as custas de preparo da Carta 

Precatória

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001241-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001241-67.2018.8.11.0005. IMPETRANTE: 

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA IMPETRADO: ILMO SENHOR 

SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - SEMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTONIO MANOEL 

ALVES DA SILVA contra ato do CHEFE DA SEMA/MT - SECRETARIA 

ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos. Em síntese, alega violação de direito líquido e 

certo, requerendo, liminarmente, a sustação do protesto do seu nome junto 

ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Diamantino/MT. Breve relato. 

Decido. Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito. Em análise do presente caso, através da 

cognição sumária, que é própria deste momento, constata-se que não se 

faz presente a fumaça do bom direito, ou seja, a comprovação dos 

motivos que ensejam o pedido inicial. Tal se dá pelo fato de que não há 

nos autos elemento de prova a comprovar qualquer arbitrariedade ou 

ilegalidade que estaria supostamente sendo levada a efeito pelo impetrado, 

feridora, portanto, de direito líquido e certo pertencente ao impetrante. 

Diante disto, INDEFIRO a medida liminar. NOTIFIQUE-SE o impetrado, 

enviando-lhe cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 

12.016/2009). Se as informações vierem acompanhadas de documentos, 

intime-se o impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias. Dê ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público Estadual (art. 12, da Lei nº 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 25 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130808 Nr: 3188-76.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel da Silva Freitas, Edilson Garcia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante dos acusados 

MICHEL DA SILVA FREITAS e EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA em PRISÃO 

PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I e II, 

todos do Código de Processo Penal.A PRESENTE DECISÃO POSSUI 

FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE 

MICHEL DA SILVA FREITAS e EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA. INTIMEM-SE 

os acusados.CIENTIFIQUE-SE a Autoridade Policial, o Ministério Público, 

Defensoria Pública e o Advogado constituído acerca da presente 

decisão.Por fim, TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos 

de inquérito policial e/ou Ação Principal e ARQUIVEM-SE o presente auto 

de prisão em flagrante com as cautelas de praxe.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 16 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 II - DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃOA atenta leitura dos 

autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção que permitam 

absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo 

Penal-CPP).Designo o dia 03 de dezembro de 2018 às 15h30min, para 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), 

o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) 

ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa 

prevista no artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, 

inclusive carta precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) 

oitiva(s) da(s) testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo 

deprecado, intimando-se as partes de seu envio.Ciência ao MPE, à 

Defensoria Pública e aos advogados constituídos.Ante o teor da certidão 

de fl. 554, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do 

acusado JOSE CARLOS DA CRUZ RIBEIRO. Acolho os pedidos ministeriais 

descritos às f ls. 559/560. Int imem-se. Cumpra-se.  Às 

providências.Diamantino/MT, 23 de outubro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126879 Nr: 1612-48.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Fernandes da Silva, Evandro José 

Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda, Sandro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Decido. I-DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

APRESENTADO PELO ACUSADO EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA 

(...) Posto isso, indefiro o pedido formulado pelo acusado EVANDRO JOSE 

SANTANA MOREIRA. II- DO PEDIDO DE VISITA EM FAVOR DO ACUSADO 

NILSON FERREIRA DE ARRUDA (...) Posto isso, autorizo a visita das 

crianças Luiz Filipe Mendes Chilavert e Sofia Emanuelly Mendes dos 

Santos, acompanhados de sua genitora, a sra. Neudemara Mendes de 

Arruda, em favor do acusado NILSON FERREIRA DE ARRUDA. III - DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (...) Designo o dia 22 de 

novembro de 2018 às 16h00min, para audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa. Na audiência de instrução e julgamento 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, 

o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do CPP).Advirtam as testemunhas que a 

ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de 

força pública, além da multa prevista no artigo 458 e §2º do artigo 436 do 

CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do 

processo penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento 

das custas da diligência (artigo 219, CPP).Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) que residem fora 

da Comarca pelo Juízo deprecado, intimando-se as partes de seu 

envio.Ciência ao MPE, à Defensoria Pública e aos advogados 

constituídos.Acolho pedido ministerial descrito no item 4 de fl. 201. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 23053 Nr: 2602-64.2003.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Braatz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS

AUTOS Nº 2602-64.2003.811.0005 CÓDIGO 23053

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público Estadual

RÉU(S): Sidnei Braatz

INTIMANDO: DENUNCIADO: SIDNEI BRAATZ Filiação: Loni Braatz, data de 

nascimento: 04/10/1971, brasileiro(a), natural de Alpeste-RS, convivente, 

garimpeiro, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, PARA QUE FIQUE CIENTE do Inteiro teor da 

R. Sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA DE FLS. 137/137 Vº: Vistos, etc. Cuida-se de inquérito policial 

instaurado para apuração da prática do delito previsto no artigo 10 da Lei 

9.437/97 praticado, em tese, pelo indiciado SIDNEI BRAATZ. Conforme 

consta nos autos, o crime teria ocorrido em 04 de dezembro de 2003. A 

representante do Ministério Público pugnou pela prescrição da pretensão 

punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do indiciado, 

com fulcro no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, e posterior 

arquivamento do presente caderno investigativo. Eis o Relatório. 

Fundamento e Decido. A persecução penal e a pretensão punitiva do 

Estado não se eternizam no tempo, determinando a lei prazos para que 

sejam exercidos, após os quais se extingue o direito estatal de punir. No 

caso em epígrafe, com acerto manifestou-se o Ministério Público. Isso 

porque justiça que tarda é justiça falha, pois ao contrário de estabelecer a 

paz social, desestrutura a vivência indivíduo-familiar, sacudindo e 

inexoravelmente abalando o que o tempo, embora sacrificando o princípio 

da legalidade penal, acomodou, mesmo sendo a proteção constitucional do 

bem jurídico lesado indiscutível. Certo é que o Direito não socorre aqueles 

que permanecem inertes, nem mesmo o Estado. Verifica-se dos autos que 

da data em que teria sido praticado o crime até o presente momento, 

ocorreu um transcurso temporal superior a 14 anos, havendo causa de 
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suspensão do prazo prescricional do período de 2008 a 2012. Para a 

análise do caso concreto, há que se observar que a infração penal 

prevista no artigo 41 da Lei 9.605/98 descreve a pena máxima cominada 

em 02 (dois) anos de detenção, prescrevendo a pretensão punitiva do 

Estado no prazo de 04 (quatro) anos, conforme os ditames do art. 109, 

inciso V do Código Penal. Assim revela-se inquestionável, a prescrição 

pretensão punitiva vez que, sendo aplicado o prazo prescricional percebo 

que já transcorreram mais de 04 (quatro) anos. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDNEI BRAATZ, relativamente ao presente 

caso, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, art. 107, 

inciso IV, art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. Arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público e a Delegacia 

de Polícia. Às providências. Diamantino/MT, 12 de setembro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Diamantino - MT, 24 de outubro de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126152 Nr: 1281-66.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro José Santana Moreira, Marcio Andre 

Ormond, Nilson Ferreira de Arruda, Delcinei Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lincon Barella - OAB:19. 267

 Código n. 126152

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91924 Nr: 474-85.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO DE SOUSA SILVA, Cpf: 

05199231383, Rg: 39424092010-2, Filiação: Maria Enoia de Sousa Silva e 

Manoel Messias Silva, data de nascimento: 07/10/1989, brasileiro(a), 

natural de Presidente Dutra-MA, solteiro(a), operador de máquinas, 

Telefone 99685815. 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: Considerando o transcurso do prazo prescricional, conforme 

bem delineado no parecer ministerial (fls. 98/99), julgo extinta a 

punibilidade de SERGIO DE SOUSA SILVA, o que faço com arrimo no artigo 

107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.Procedam-se 

baixas e anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor da 

comarca.Expeça-se, se for o caso, o respectivo contramandado de 

prisão.P. R. I.Às providências. Diamantino/MT, 17 de setembro de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz 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, Rosely Maria de Souza, 

digitei.

Diamantino, 16 de outubro de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127377 Nr: 1812-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Junior de Souza Laudelino, Genivaldo 

Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 24 de outubro de 2018, às 13h00min.

Código n. 127377

Autos n. 1812-55.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Weliton Junior Souza Laudelino e Genivaldo Sebastião de Arruda 

Gonçalves.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Marcos Wagner Santana Vaz, a testemunha Caio Fernandes Souza de 

Camargo e o denunciado Genivaldo Sebastião de Arruda Gonçalves.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da testemunha Caio Fernandes Souza de Camargo e após, o 

interrogatório do denunciado. Registre-se que a gravação observou o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. O 

Advogado manifestou-se oralmente pela revogação da prisão preventiva. 

A representante do Ministério Público requisitou prazo para manifestar-se 

quanto ao pedido.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o Parquet 

manifestar-se quanto ao pedido. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Genivaldo Sebastião de Arruda Gonçalves

Denunciado

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108988 Nr: 2076-43.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Benedita 

Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - rep. pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Oficie-se novamente a Clínica e Microcirurgia de Olhos de Várzea 

Grande/MT para que informe acerca dos valores devidos pelo 

procedimento realizado junto a Sra. Benedita Marques da Silva, no prazo 

de 10 dias.

 Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge
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 Cod. Proc.: 107841 Nr: 1527-33.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino Domingos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 Vistos, etc.

 Designo o dia 07 de fevereiro de 2019 às 14h30min para realização de 

audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do 

processo ao denunciado.

Ciência ao MPE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 128559 Nr: 2335-67.2018.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lincon Barella - 

OAB:19267/MT

 INTIMAÇÃO

INTIMAR o procurador LINCON BARELLA que foi designada audiencia de 

apresentação do adolescente L.G.da S. N para o dia 07 de novembro de 

2018, às 14hs 30min, a ser realziada na Sala de Audiencia da 5ª Vara - 

Diamantino.

Diamantino - MT, 25 de outubro de 2018.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010485-37.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010485-37.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSENIL DOS SANTOS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, no prazo de 10 dias, quanto aos cálculos apresentados pela 

executada no id. 14898184. Havendo concordância com os valores 

apontados pela executada como devidos, conclusos para expedição de 

certidão de crédito. Cumpra-se. Diamantino, 25 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante juntou 

comprovante de endereço em nome de terceiro, bem assim em consulta ao 

cadastro do autor no SPC/SERASA consta que a residência do autor está 

localizada em Nortelândia/MT, de forma que há dúvidas sobre a 

competência desta Comarca. A comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. 

Posto isso, DETERMINO que a parte autora deve apresente, em 10 dias, 

sob pena de inépcia da inicial, o devido comprovante de residência em seu 

nome, tais como: contas de água, energia e telefone. Caso a conta esteja 

em nome do cônjuge ou companheiro a parte reclamante deve apresentar, 

em conjunto, a certidão de casamento ou declaração de união estável com 

firma reconhecida em cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010396-43.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Intime-se a parte autora pessoalmente, para que se manifeste, no 

prazo de 05 dias, quanto ao comprovante de pagamento juntado aos 

autos. Cumpra-se. Diamantino, 25 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN MAGNO DELGADO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000133-03.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GILVAN MAGNO DELGADO 

GOMES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 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 
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(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, 25 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010391-60.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010391-60.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: CASTRO ALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. 1 - Trata-se de fase de execução de título 

judicial/cumprimento de sentença em face da executada OI S/A, tendo as 

partes apresentado seus cálculos de liquidação do valor do crédito que 

entendem devido à parte exequente, visando posterior emissão de 

certidão de crédito em seu favor para a devida habilitação nos autos da 

recuperação judicial. Com a apresentação dos cálculos pela parte 

exequente no id. 15031345 - pág. 1/10, a parte executada apresentou no 

id. 16074051 - pág. 1/14 impugnação aos mesmos, alegando, em suma: 

utilização de datas incorretas na realização dos cálculos e necessidade 

de revisão da multa cominatória por ter o valor se tornado desproporcional 

e excessivo. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

irresignação da parte executada merece respaldo. A executada foi 

condenada a restituir o valor mensal de R$ 54,40 desde o início da 

contratação do plano de telefonia, com correção monetária a partir da 

publicação da sentença e juros de 1% ao mês a contar da citação. Pois 

bem. Da análise dos cálculos das partes, restou incontroverso o valor de 

R$ 3.815,00 (três mil oitocentos e quinze reais) a ser restituído, cujo qual 

corresponde ao total de meses que a reclamada deve restituir a quantia de 

R$ 54,40 mensalmente. Contudo, ocorre que ao realizar a correção do 

referido valor, a parte exequente aplica correção monetária até 

01/08/2018 e juros de 1% até 29/8/2018, quando, na verdade, os valores 

só podem ser atualizados até a data do deferimento da recuperação 

judicial, 20.06.2016, conforme orientação do juízo universal da 

recuperação, sendo certo que os cálculos do executado observaram 

corretamente o período de atualização. Assim, o valor de R$ 3.815,00, 

com correção monetária desde a publicação da sentença (05.11.2015) e 

juros de 1% ao mês a contar da citação (08.06.2012), atualizado até a 

data de 20.06.2016, atinge o montante de R$ 6.065,87, conforme cálculos 

r e a l i z a d o s  p o r  e s t e  J u í z o  n o  s í t i o  d o 

www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo. Desta forma, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte executada, para 

declarar o valor correspondente ao dano material no montante de R$ 

6.065,88 (seis mil e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Por 

outro lado, a irresignação da parte executada de que o valor atingido a 

título de multa diária pelo descumprimento da liminar deferida nos autos se 

tornou desproporcional e excessivo merece guarida. A multa é tratada no 

artigo 537 do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte 

e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 

verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado 

demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa 

causa para o descumprimento”. Sem delongas, é nítido que a multa 

alcançou valor maior que o objeto da obrigação de fazer, bem como valor 

superior ao dano material arbitrado, o que não é admitido, de forma que 

deve ser reduzida pelo magistrado, de ofício ou a requerimento do 

interessado, visando evitar o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, coadunando o valor com o princípio da proporcionalidade, 

evitando-se valor exorbitante. Nesse sentido: “AgRg no REsp 1096184 / 

RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0227078-7. 

Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Órgão Julgador 

T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 10/02/2009. Data da 

Publicação/Fonte DJe 11/03/2009. Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. AGRAVO.DE 

INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO EM BUSCA 

DE.PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo 

regimental interposto por Jorge Oliveira Rodrigues contra decisão 

monocrática que deu provimento ao recurso especial da CEF para 

reformar integralmente o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão 

interlocutória que fixou a multa no patamar de R$10.000,00.(dez mil reais) 

e os honorários advocatícios relativos à multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). 2. O aresto do TRF da 2ª Região, ao dar provimento ao 

agravo na origem, - cassando a decisão interlocutória que determinara a 

redução da quantia relativa à multa pertinente à determinação de creditar 

as diferenças de correção monetária na conta do FGTS de titularidade do 

autor-, acabou por condenar a CEF ao pagamento de R$.500,00 

(quinhentos reais) multiplicados por cento e oitenta e três dias, perfazendo 

um total de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), 

acrescidos, ainda, de 10% sobre esse montante (R$.9.150,00), como 

verba honorária relativa à multa. 3. Afigura-se totalmente desproporcional 

e exorbitante tal condenação, revelando-se caracterizadora de 

enriquecimento ilícito, uma vez que a multa diária cominada visava apenas 

a compelir a empresa pública a dar cumprimento à decisão que determinou 

a reconstituição da conta fundiária do autor, devendo ser adequada, 

suficiente e compatível com a obrigação principal. 4. Esta Corte Superior já 

se pronunciou quanto à possibilidade de ser reduzido o valor de multa 

diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se 

mostrar exorbitante. Precedentes: REsp 836.349/MG, Rel. Min. José 

Delgado, 1ª Turma, DJ 09.11.2006;.REsp 422966/SP, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 01.03.2004; REsp 775.233/RS, Rel. Min. 

Luiz Fux, 1ª Turma, DJ.01.08.2006; REsp 793491/RN, Rel. Min. Cesar 

Rocha, 4ª Turma, DJ.06.11.2006. 5. Agravo regimental não-provido”. Sobre 

tal questão não há preclusão, nem coisa julgada, conforme já decidiu o 

STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de 

multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento 

relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/04/2014, DJe 11/04/2014)”. Dessa maneira, considerando que a 

obrigação principal atingiu o montante de 6.065,88 (seis mil e sessenta e 

cinco reais e oitenta e oito centavos), reduzo a multa arbitrada pelo 

descumprimento da liminar para o patamar de R$ 6.065,88 (seis mil e 

sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), valor sobre o qual não 

haverá a incidência de correção monetária e juros, a fim de se evitar o 

enriquecimento sem causa da credora. 2 – Com a preclusão da decisão, 

EXPEÇA-SE certidão de crédito no valor de R$ 12.131,36, promovendo sua 

entrega ao exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação 

judicial. Cumpra-se. Diamantino, 24 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 122/2018

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO requerimento de concessão de licença-prêmio formulado 
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pel a servidor a RÔSMARY XAVIER DOS SANTOS, matrícula nº 2904, 

Oficiala de Justiça lotad o nesta Comarca,

 CONSIDERANDO que a servidor a faz jus, nos termos do artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90,

 RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidor a RÔSMARY XAVIER DOS SANTOS, 

Oficiala de Justiça, matrícula nº 2904, 03 (três) meses de licença-prêmio 

referente ao quinquênio 01/03/20 13 a 01/03/20 18, a partir desta data, 

condicionando o gozo à prévia solicitação e conveniência do serviço 

público.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 25 de outubro de 201 8.

 CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002390-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. B. M. (AUTOR(A))

G. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico, por determinação verbal, da Juíza de Direito Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado, que a audiência anteriormente designada foi 

redesignada para o dia 13/02/2019, às 14h00min, no Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005237-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA OAB - 003.243.441-39 (REPRESENTANTE)

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. B. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 : 

1005237-74.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Intime-se o 

devedor com as advertências legais, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos devidos, nos termos da petição, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

título, bem como de lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) 

meses, nos termos do artigo 528, §§ 1º a 7º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal e decorrido o prazo para 

impugnação, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 09 de Agosto de 2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 201729 Nr: 9300-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBdB, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT, NELIANE MANOEL - OAB:164.246 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito formulado pelo requerente (fls.94/95), 

de modo que homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Publicada no sistema.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 102421 Nr: 1819-92.2011.811.0037

 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: KBDS, ELIZE TATIANE BUENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito, conforme requerido às fls.223.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

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

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171134 Nr: 5769-36.2016.811.0037

 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: RRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de seis meses (f. 37/38).

Decorrido o prazo, intime-se os requerentes para que informem se 

pretendem prosseguir com o presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151323 Nr: 4976-34.2015.811.0037

 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: VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro como requer o Ministério Público. Para tanto, determino a realização 

de estudo psicossocial na residência do infante, informado às fls. 54, cujo 

relatório deverá ser aportado aos autos no prazo de 20 dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165878 Nr: 3110-54.2016.811.0037

 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: WSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de fls.31-v. Para tanto, determino nova tentativa 

de realização de atendimento psicológico, atentando-se para o endereço 

correto de fls.19.

 Certifique-se a Secretaria de Vara o decurso de prazo da requerida para 

apresentação de contestação, como também diligencie acerca do 

cumprimento da carta precatória para realização do estudo psicossocial 

na residência da requerida.

Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público e remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 25197 Nr: 1515-74.2003.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEY ROSA XAVIER, MARCO ANTÔNIO MARINHO 

DE MELO, ANDRÉ ILDO BORTOLIERO, LEANDRO BORTOLIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE PEREIRA CARILLE - 

OAB:1214/MS, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, 

JANAINA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTOS - OAB:PR-29656, 

JAQUELINE CASEMIRO PEREIRA - OAB:OAB/MS 8612, JOSÉ ANTONIO 

DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Considerando a decisão de fls.221/223 intimo o advogado JOSÉ ANTONIO 

DE CASTRO LEITE NOGUEIRA OAB 5622/MT para as segunites 

providências:

A) Juntar as certidões negativas municipais, estaduais (1. Certidão 

negativa de débito expedida pela PGE; 2. Certidão negativa de débitos 

fiscais e outras irregularidades expedidas pela Secretaria de Estado de 

Fazenda) e federais ; bem como para se manifestar acerca da existência 

de apólice de seguro em nome do falecido, juntar as certidões negativas 

no prazo de 15 dias;

B) Comparecer à Audiência de Conciliação no dia 06/11/2018 às 15:20, no 

edifício do fórum desta cidade, acompanhado de sua cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 100032 Nr: 7822-97.2010.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRFC, ECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 Vistos etc.

Ressai dos autos que o executado foi preso e posteriormente efetuou o 

pagamento do débito, sendo intimada a parte autora nada manifestou.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, determinando o seu 

arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125106 Nr: 7679-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, homologo por 

sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de f. 

72/74 dos bens deixados por Valdomiro Nunes, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.Diante 

da ressalva alhures registrada, antes da expedição da carta de 

adjudicação, determino a juntada ao feito das certidões negativas faltantes 

(certidão negativa de débitos expedida pela PGE, certidão negativa de 

débitos fiscais e outras irregularidades expedidas pela Secretaria de 

Estado de Fazenda e certidão negativa da Fazenda Pública Federal), no 

prazo de 20 (vinte) dias.Juntado os documentos e transitada em julgado, 

expeça-se formal de partilha e intime-se o fisco, nos termos do art. 659, § 

2o do CPC.Em seguida, arquive-se o processo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publicada e registrada no sistema Apolo. Ciência às 

partes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38713 Nr: 1218-62.2006.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDL, GPDL, NMPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY LORENZETTI 

KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos em que se executam, além dos 

alimentos devidos pelo executado José aos seus filhos Julia e Guilherme, 

também os honorários sucumbenciais devidos ao causídico Dr. Renato 

Sousa Dutra.

A última atualização dos alimentos foi protocolada em 01/11/2012, à f. 

535/537. Posteriormente, com a notícia do falecimento da advogada dos 

exequentes (f. 539), determinou-se a intimação destes para constituir 

novo procurador e dar seguimento ao feito, sob pena de extinção (f. 543).

Expedido o competente mandado, os exequentes Júlia e Guilherme, os 

quais contam atualmente com 25 e 32 anos de idade, respectivamente, 

não foram encontrados, sob a informação de que residem há muito tempo 

no Estado de São Paulo (f. 547).

Assim, aplico a norma inserta no art. 274, parágrafo único, do CPC , 

considerando válida a intimação dos exequentes, para em razão do 

abandono processual, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito.

Quanto à execução dos honorários sucumbenciais, friso que ao adotar 

atos executórios, obteve-se êxito na penhora online de valor suficiente à 

quitação da dívida (f. 553, 555/556).

Intimado da penhora em 09/05/2018 (f. 559/560), o executado não 

impugnou e nada requereu, razão pela qual defiro o levantamento de valor 

pleiteado à f. 561/561-v. Por consequência, verifico a quitação dos 

honorários sucumbenciais e, nos termos do art. 924, do CPC, julgo extinto 

o processo e determino seu arquivamento, com as anotações e baixas 

estilares.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115514 Nr: 6068-52.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BRECHO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que já foi realizada a atualização do débito às fls.56 e que 
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houve o bloqueio referente a saldo de FGTS em nome do executado 

(fls.47/49), o qual satisfaz o débito constante no presente feito.

Outrossim, não obstante, verifica-se que o executado devidamente 

intimado do bloqueio, quedou-se inerte, consoante certidão de fls.54. 

Assim, determino o levantamento do valor em favor da exequente até o 

limite do débito de fls.56.

Em seguida, dê-se vista a parte autora para que requeira o que entender 

de direito.

Após, dê-se vista ao Ministério Público e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57151 Nr: 4936-96.2008.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Vistos, etc.

Ressai dos autos que o executado quitou integralmente o débito cobrado, 

consoante fls.267.

Assim, estando a exequente satisfeita com o cumprimento da obrigação, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924 do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publicada no sistema.

Transladem-se cópias aos processos códigos 58721, 57151 e 57099.

Transitada em julgado, arquivem-se os feitos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147238 Nr: 3143-78.2015.811.0037

 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: LMS, EMP, JOSÉ ROBERTO DE SOUZA PORTELLA, 

SILVANI BELARMINO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o alvará de autorização já foi expedido (fls.47) e diante 

da comprovação da compra do novo imóvel, bem como do registro de 

propriedade à margem da matricula (fls.55/61), tenho que o presente feito 

atingiu a sua finalidade.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo e determino seu 

arquivamento com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152731 Nr: 5707-30.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, VDJAS, MJADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de seis meses (f. 69).

Decorrido o prazo, intime-se os requerentes para que informem se 

pretendem prosseguir com o presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70954 Nr: 3268-22.2010.811.0037

 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: JBDS, SDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CRISTINA DREYER - OAB:MT. 9.520, RAQUEL DREYER - 

OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.70.

Não obstante a sentença extintiva neste feito, tendo em vista os princípios 

e as normas estabelecidas pelo NCPC, que visam à pacificação social 

através da conciliação, designe-se audiência de mediação, a ser realizada 

no Cejusc.

Após, pagas as custas e ratificado ou entabulado novo acordo, 

venham-me conclusos para homologação e extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49039 Nr: 4472-09.2007.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:41.491/PR, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora passou a residir na cidade de São João 

do Meriti/RJ, consoante busca de endereço anexo, com fundamento no 

artigo 147, inciso I do ECA, declino da competência e determino a remessa 

do feito para a Vara competente da referida comarca.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO 

INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na 

espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de 

substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se 

chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, 

o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da 

estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, 

assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver 

modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos 

processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da 

pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras 

questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à 

solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e 

facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de 

fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de 

declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e 

Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito 

e da requerente. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Segunda Seção, j. 9/02/2011, DJe 16/2/2011 - sem destaque no original).

Cientifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 129803 Nr: 2571-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DHAC, DAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDMDPDL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, bem como a 

ciência das partes do presente acordão, sendo que nada foi requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104049 Nr: 3001-16.2011.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do Ministério Público de fls.214, dê-se vista 

a Defensoria Pública para que requeira o que entender de direito.

Em seguida, dê-se nova vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 159919 Nr: 380-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAP, LDAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDDPDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI - 

OAB:SP/330.377, RAQUEL PAMPADO - OAB:SP/333.779, REBEKA 

PAMPADO - OAB:SP/343869, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de mérito para possibilitar a matrícula 

da requerente para o ano letivo de 2016, ratificando-se a tutela antecipada 

deferida às fls 36 a 38 e determino que os efeitos desta decisão se 

estendam para as próximas séries, independentemente de qual escola 

venha a ser matriculada.Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, uma vez que a requerida, não incorreu em qualquer ato 

contrário ao ordenamento jurídico.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106043 Nr: 5082-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEP, PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, PROPRIETÁRIA DA ESCOLA 

AQUARELA DO SABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o presente feito já transitou em julgado, determino o seu 

arquivamento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139920 Nr: 10214-68.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAADS, NSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Nathália Alexsandra 

Araújo dos Santos representada pela genitora Nargveli Santos Silva em 

face de Alexandre Araujo Santos.

Intimado, o executado apresentou justificativa e proposta de acordo 

(fls.23/25).

Às fls.37 a exequente informa que aceita a proposta formulada pelo 

requerido e requer a suspensão do feito até o integral adimplemento da 

dívida.

O Ministério Público concorda com o pedido de suspensão (fls.40v).

 Quanto ao acordo firmado, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Suspendo o presente feito até a quitação da dívida, arquivando-se o 

presente, sem baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68364 Nr: 674-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PEB, FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDD1VCEIEJDCPLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A habilitação à adoção junto ao cadastro desta comarca já foi deferida, 

consoante se vê da decisão prolatada em audiência nos autos 

cód.1005338-14.2018.8.11.0037, razão pela qual determino seja procedido 

ao referido cadastro e, em seguida arquivados os autos as cautelas 

estilares.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114640 Nr: 5140-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SEBASTIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se Edmilson a fim de que compareça na Secretaria de Vara para 

ratificar as declarações e o pedido de f. 59/60.

Com a concordância, desde já, defiro o pedido para conceder alvará a fim 

de autorizar a transferência da titularidade do bem móvel descrito nos 

autos ao comprador Sr. Haroldo José Gato.

Após, tendo o presente feito atingido seu objetivo, arquive-se com as 

cautelas de estilo.

Não havendo concordância do Sr. Edmilson, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 201198 Nr: 8987-38.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPDJ, APNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FELICIO - OAB:MT/ 

4826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que o executado foi intimado em 19/04/2018 (f. 33) e até a 

presente data não houve notícia acerca do pagamento do débito, bem 

como não há justificativa ou comprovação de quitação.

Desse modo, defiro o pedido de penhora online e procedo com o bloqueio 
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de valores junto ao Bacenjud nas contas bancárias em nome do 

executado (R$ 34.110,87 – f. 38), colacionando o respectivo extrato.

Com o resultado da penhora online, dê-se vista a exequente para requerer 

o que entender de direito e ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, conclusos para decisão.

Ciência às partes e ao Ministério Público. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 22/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 163397 Nr: 1884-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CJDC, GSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS, UNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito formulado pela requerente (fls.42), de 

modo que homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Publicada no sistema.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de Outubro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004944-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004944-07.2018.8.11.0037. 

AUTOR: CARLOS CESAR VIEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005342-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRAI DIAS ARAUJO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005342-51.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA IRAI DIAS ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 11 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005802-38.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DIOGO BRITO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 
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moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 16 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005786-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE LOZANO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005786-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR: THIAGO HENRIQUE LOZANO LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 
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de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005799-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005799-83.2018.8.11.0037. 

AUTOR: EMANUEL MARTINS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005804-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005804-08.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIO LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005809-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005809-30.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 
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qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006217-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHEGUEVARA JORDI CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006217-21.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CHEGUEVARA JORDI CAMPOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em 

correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006530-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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EDILSON HORACIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006530-79.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EDILSON HORACIO BARBOSA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004729-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimo a parte requerente a decisão do ID 15475252, bem co da audiência 

designada conforme certidão abaixo transcrita: " Processo: 

1004729-31.2018.8.11.0037; AUTOR(A): MARCIO KLEIN RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro 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. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006348-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. E. S. M. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. (RÉU)

T. E. M. M. F. (RÉU)

F. H. S. (RÉU)
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INTIMO A PROCURADORA DA PARTE REQUERENTE PARA COMPARECER 

NA ESCRIVANIA DA 2ª VARA PARA ASSINAR O TERMO DE CAUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006316-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JIVALDO REIS NASCIMENTO (AUTOR(A))

GESSILENE SANTOS GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JEOVANI SANTOS GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MINSON DE OLIVEIRA (RÉU)

A.M. DE OLIVEIRA TRANSPORTES EPP (RÉU)

REGINALDO SANCHES (RÉU)

ALCI HONORIO DE OLIVEIRA (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006316-88.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JEOVANI SANTOS GOMES DO 

NASCIMENTO, JIVALDO REIS NASCIMENTO, GESSILENE SANTOS GOMES 

DO NASCIMENTO RÉU: ALCI HONORIO DE OLIVEIRA, REGINALDO 

SANCHES, ANDERSON MINSON DE OLIVEIRA, A.M. DE OLIVEIRA 

TRANSPORTES EPP, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. A parte autora Jeovani Santos Gomes do Nascimento é 

comerciante, 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), 19 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006971-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006971-60.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LAURO RODRIGUES VIEIRA RÉU: 

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. Evidenciada a 

distribuição equivocada, remetam-se os autos à 4ª Vara dessa Comarca. 

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 25 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006348-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. E. S. M. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. (RÉU)

T. E. M. M. F. (RÉU)

F. H. S. (RÉU)

 

Devolvo a Secretaria, em razão de pedido verbal do Gestor.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 1740-89.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, 

AGROPECUÁRIA OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, 

SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Vistos em correição,

 DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015.

 Em consulta posterior ao Sistema Bacen-Jud, constatei que houve 

sucesso parcial na tentativa de penhora eletrônica, cujo valor procedi a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça nesta data, 

conforme comprovante em anexo.

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento desta última penhora e 

também da penhora efetuada às fls. 377 a 379 para, querendo, oferecer 

impugnação de ambas, em 15 dias.

Tendo em vista o substabelecimento de fl. 380, retifique-se o cadastro e a 

capa dos autos fazendo constar o nome do novo patrono da parte 

executada: Sidnei Guedes Ferreira, OAB/MT nº 7900.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128262 Nr: 1199-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI 

FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI, GEOVANI ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:MT/15.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 1199-75.2014.811.0037 (Código 128262)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Impacto Comércio e Representação Agrícola Ltda

 Executados: Rogério Alves Ferrari e Outros

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga, 

nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160337 Nr: 559-04.2016.811.0037

 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: JOAQUIM GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55109 Nr: 1916-97.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRZIO TRIACA ME, BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:MT/7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) LUIZ CARLOS REZENDE advogado(a) para devolver 

os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135969 Nr: 7530-73.2014.811.0037

 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: ORSINO GREGORIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimo a 

parte autora, através de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 ( quinze dias), requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145721 Nr: 2413-67.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIRO MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Santino Ruchinski - OAB:26606, 

TULIO BORGES MONTEIRO - OAB:81320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO 

- OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou: “Homologo a desistência formulada. 

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, mediante vista dos autos, nos moldes do 

artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. As partes serão intimadas 

para retirada dos autos em cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, findo o 

qual iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para as derradeiras 

alegações. Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para 

julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40586 Nr: 3061-62.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT, FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT 8.187-B, RAFAELA 

POSSER - OAB:MT 9509, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B

 intimo a parte autora a se manifestar a respeito da correspondência 

devolvida fls:181v. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161727 Nr: 1132-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART HART LTDA, MARCELO ANTONIO HART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1132-42.2016.811.0037 (Código nº 161727)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Hart Hart Ltda

Executado: Marcelo Antônio Hart

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por Banco 

Bradesco S/A em face dos Hart Hart Ltda e Marcelo Antônio Hart, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161727 Nr: 1132-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART HART LTDA, MARCELO ANTONIO HART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1132-42.2016.811.0037 (Código nº 161727)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Hart Hart Ltda

Executado: Marcelo Antônio Hart

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por Banco 

Bradesco S/A em face dos Hart Hart Ltda e Marcelo Antônio Hart, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 134410 Nr: 6303-48.2014.811.0037

 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: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MIGUEL VIEIRA, ROGÉRIO LUIZ TREVIZAN, CARLOS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, PATRICIA L. G. VIEIRA - OAB:MT/13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118242 Nr: 592-96.2013.811.0037

 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: PRDOG, GADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PXDS, NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 “Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de 

desistência da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de anuência 

tácita. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150842 Nr: 4774-57.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELZENIR CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:MT/ 12.141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:MT 

18103

 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

 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 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.: 210708 Nr: 4407-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI E SUCOLOTTI LTDA, NEDI SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4407-28.2018.811.0037 (Processo 210708) Liquidação de 

Sentença Liquidantes: Crespani e Suculotti Ltda e Nedi Sucolotti

 Vistos etc.

Havendo notícia oficiosa do falecimento da exequente Neidi Sucolotti, 

determino a requisição da certidão de óbito correlata. Aportando o 

documento, suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, 

art.110), nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Nos moldes do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, falecido o 

autor e sendo transmissível o direito em litígio, determino a intimação de 

seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165981 Nr: 3166-87.2016.811.0037

 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: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BISNETTO BRUNETTA, MIRNA HAIDI 

GERMENDORFF BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3166-87.2016.811.0037 (Código nº 165981) Ação Ordinária 

de Cobrança Requerente: Banco John Deere S/A Requeridos: Ângelo 

Bisneto Brunetta e Outra

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por Banco John Deere 

S/A em face de Ângelo Bisneto e Mirna Haidi Germendorff Brunetta, 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, as partes transigiram (fls.40/41). O acordo 

foi homologado (fls.42). O autor, ulteriormente, noticiou o integral 

adimplemento do acordo (fls.43).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, 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), 24 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122178 Nr: 4706-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CIMADON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVISAN SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:MT/11033-B, Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4706-78.2013.811.0037 (Código nº 122178)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: João Batista Cimadon

Executado: Trevisan Serviços Agrícolas Ltda - ME

Vistos etc.
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Inexistindo localização de bens penhoráveis, 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 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.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159184 Nr: 23-90.2016.811.0037

 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: ANGELIN DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO GILSON CORDEIRO DE BRITO, 

JUSCICLEIDE VIEIRA RAMOS, WALLESSON FERNANDO VIEIRA RAMOS 

TEIXEIRA, WENDHER FLÁVIO VIEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23-90.2016.811.0037 (Código nº 159184)

Ação de Cobrança

Requerente: Angelin dos Santos Baraldi

Requeridos: Hélio Gilson Cordeiro de Brito e Outros

Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo mandatário legal, 

para informar se o loteamento foi efetivamente registrado, em 5 (cinco) 

dias, valendo o silêncio pela negativa.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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 - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039, FLAVIO FORTES - OAB:MS 2266-A

 A parte requerida manifesta pelo desinteresse na sessão de conciliação 

designada na f. 452 e redesignada na f. 454. Assim, intimo a parte 

requerente para manifestar acerca do mencionado pedido, bem como 

sobre o petitório de f. 455/457. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119376 Nr: 1775-05.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA LÁCTEA VEÍCULOS (GRUPO CANOPUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FLAVIA GOMES VENCESLAU - OAB:20215

 C E R T I D Ã O

Tendo em vista a manifestação da parte requerente e sua justificativa nas 

f. 97/99, por ordem verbal da MM. Juíza de Direito desta Vara, Dra. Patrícia 

Cristiane Moreira, redesigno a audiência para o dia 27 de março 2019, às 

15h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Primavera do Leste-MT, 25 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 4437-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES M. C. TEIXEIRA 

- OAB:MT 18527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado do EXEQUENTE fica INTIMADO para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação 

pecuniária, em 10 (dez) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007018-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KOVALSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007018-34.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIO KOVALSKI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por ANTONIO KOVASKI em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007016-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 152 de 760



SAMARONE FERREIRA EGGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007016-64.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): SAMARONE FERREIRA EGGER RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por SAMARONE FERREIRA EGGER em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007065-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007065-08.2018.8.11.0037. AUTOR(A): GENILSON SOUSA DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por GENILSON SOUSA 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados 

nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência 

de tentativa de conciliação, cumpre esclarecer que nos mutirões do 

DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, 

o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento 

não há informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, 

impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que 

eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007064-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR GOMES FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007064-23.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO VITOR GOMES FERREIRA DE JESUS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por JOÃO VITOR GOMES FERREIRA DE 

JESUS em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007063-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007063-38.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAFAEL ANDERSON DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por RAFAEL ANDERSON DE ARAUJO em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000675-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDENOR ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

de ID nº 15828478, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15828478 e 12606297). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007014-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007014-94.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por DONIZETE JORGE RODRIGUES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000861-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000861-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): SEBASTIAO GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo 

a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da parte requerida 

torna impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos 

honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do 

ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 
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CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15828821 e 12642409). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007082-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUTIERE ALVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007082-44.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GUTIERE ALVES CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por GUTIERE ALVES CARVALHO em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002559-86.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

manifestação de ID nº 15829124, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende 

nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15829124 e 13436713). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 
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estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007084-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. A. (AUTOR(A))

CLEUNICE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007084-14.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLEUNICE ALVES DOS SANTOS, KATHLYN LOHAN ALVES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por KATHLYN LOHAN 

ALVES, representada por sua genitora Cleunice Alves dos Santos em 

face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000619-86.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15843286 e 13120784). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007046-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007046-02.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDECI PEREIRA DOS SANTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por VALDECI PEREIRA DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 
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deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007054-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE BLANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007054-76.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MAURICIO HENRIQUE BLANCO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por MAURICIO HENRIQUE BLANCO em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003833-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003833-85.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15830130 e 14373843). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EFIGENIO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001390-64.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MANOEL EFIGENIO TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 
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ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15839206 e 13655033). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BROCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001395-86.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): SANDRO BROCK RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da parte requerida 

torna impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos 

honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do 

ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15837963 e 15764282). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANGELA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000930-77.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DEUZANGELA DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 
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DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15839556 e 15763672). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que 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. 

Sem prejuízo, considerando que já foi realizado o pagamento da perícia, 

intime-se a parte requerida para complementar o valor remanescente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001354-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15836476 e 15775665). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO CUSTODIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000883-06.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): OSMANO CUSTODIO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15836828 e 15776148). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004218-33.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUZIA RIBEIRO MACEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo 

a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da parte requerida 

torna impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos 

honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do 

ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15832293 e 14763685). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007026-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007026-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOCIELI APARECIDA BERNARDO 

Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das 

custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Outrossim, verifico que o requerente 

atribuiu o valor da causa em R$ 43.046,34 (quarenta e três mil quarenta e 

seis reais e trinta e quatro centavos), sendo que nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste caso é de R$ 

4.137,40 (quatro mil cento e trinta e sete reais e quarenta centavos), 

conforme informado na inicial (ID nº 15821735, pág. 02). Nesse sentido: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 
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AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016). 

Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para, 

no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o valor da causa, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 

485, III, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007006-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FREITAS DE REZENDE (EXECUTADO)

PAULA FABIANA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007006-20.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: LEANDRO FREITAS DE REZENDE, PAULA 

FABIANA DE SOUZA Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta 

o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006960-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. N. (EMBARGANTE)

R. C. N. (EMBARGANTE)

R. G. N. F. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA SILVA OAB - PR83058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. T. (EMBARGADO)

L. R. T. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - 021.349.311-08 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006960-31.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: ROBERTO GILMAR 

NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO 

NOGUEIRA EMBARGADO: MARCELO ANTONIO THEODORO, LUCIA 

ROSSETTO THEODORO PROCURADOR: ANDRE LUIZ BOMFIM Vistos. A 

garantia da execução é pressuposto para o recebimento dos embargos 

com efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 919, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Destarte, intime-se a parte embargante para, em 10 

(dez) dias, trazer aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel 

oferecido em garantia. Expirado o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007135-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GUILHERME NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007135-25.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

OSMAR GUILHERME NEVES Vistos. Analisando os autos, verifico que não 

consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006711-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CELI NEVES (AUTOR(A))

JOSUE BASTOS CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDO NILSON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006711-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARA CELI NEVES, JOSUE BASTOS CORTES RÉU: ALCIDO 

NILSON Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E/OU 

NULIDADE/ANULABILIDADE/INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR TUTELA DE URGENCIA/EVIDENCIA 

ANTECIPADA ajuizada por MARA CELI NEVES e JOSUÉ BASTOS CORTES 

em face de ALCIDO NILSON, todos devidamente qualificados nos autos. 

Alegam, em síntese, que em 03/10/2017 firmaram um contrato de compra e 

venda de imóvel urbano com o requerido (ID nº 15658055), localizado na 

Rua Blumenau, nº 1.606, bairro Jardim Riva, matriculado sob o nº 15.490, 

com área de 600 (seiscentos) metros quadrados, nesta cidade. Todavia, 

aduz que, após a formalização do contrato, o requerido deu em forma de 

pagamento, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil) reais, 

uma colheitadeira, marca Case, CHASSI nº 2399ST00229, número de 

identificação do produto YAC625213, plataforma Case série 30MY100024, 

ano de fabricação 2010 em perfeito estado de conservação, sendo 

necessário realizar a troca de algumas peças, conforme frisado no 

contrato. Sustenta que, após dação em pagamento pelo requerido, vendeu 

a colheitadeira acima mencionada para Ricardo Matheus Domiciano 

(terceiro), conforme contrato particular de compra e venda constante no 

ID nº 15658080, recebendo o preço correspondente a R$550.000,00 

(quinhentos e cinquenta mil) reais. Informa que, de modo surpreendente, 

os autores tomaram conhecimento ,através de Ricardo (terceiro), que a 

colheitadeira seria objeto de uma Ação de Busca e Apreensão 

(1003243-26.2018.8.11.0037), sendo efetivada a apreensão do bem, 

conforme determinação judicial. Dessa forma, os autores notificaram o 

requerido (ID nº 15658051) do rompimento do contrato firmado, visto que o 

requerido agiu dolosamente e de má-fé, ocultando que o bem dado em 

pagamento seria produto de alienação fiduciária, de modo que não poderia 

ser alienado e tampouco vendido, contaminando o instrumento contratual. 

Assim, requerem, em sede de antecipação de tutela, seja deferida a 

reintegração na posse do imóvel vendido e, por conseguinte, a 

desocupação do requerido. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que as partes requerentes buscam a 

rescisão contratual, bem como a reintegração da posse do imóvel aos 

requerentes e a indenização por perdas e danos referente à venda de um 

imóvel urbano localizado na Rua Blumenau, nº 1.606, bairro Jardim Riva, 

matriculado sob o nº 15.490, com área de 600 (seiscentos) metros 

quadrados, nesta cidade, alegando o dolo e má-fé do requerido, visto que 

deu em pagamento uma colheitadeira, objeto de alienação fiduciária, 

pugnando pela antecipação de tutela para a reintegração na posse do bem 

imóvel. É cediço que para a concessão de liminar possessória tem-se 

como requisitos básicos para tanto aqueles enunciados no artigo 561 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, a posse dos requerentes, a 
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turbação ou o esbulho praticado pelos requeridos, a data da turbação ou 

esbulho, não afastando ainda, outras exigências para concessão da 

medida. No caso em análise, as partes firmaram um contrato particular de 

compra e venda de imóvel e, diante do alegado dolo e má-fé do requerido, 

os requerentes ajuizaram a ação de rescisão contratual cumulada com 

reintegração de posse. Contudo, num juízo de cognição sumária, não se 

figura recomendável o deferimento de antecipação de tutela na ação de 

reintegração de posse, que tem por objeto a rescisão de contrato de 

compra e venda, vez que a posse da devedora advém de contrato, 

devendo primeiramente ser analisada a questão contratual, com intuito de 

por fim ao contrato e, a partir daí, viabilizar a reintegração de posse. Neste 

sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 

535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR 

INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE 

DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 

PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC 

quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos 

embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos 

contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é 

imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 

dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS". 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E, ALTERNATIVAMENTE, O 

DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ 

CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA 

BENESSE QUE PERMANECE ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. NÃO 

CONHECIMENTO DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ALEGADA 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO 

OU DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA MEDIDA PREVIAMENTE À DECLARAÇÃO JURISDICIONAL 

SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO. POSSE JUSTA EXERCIDA PELOS 

RÉUS QUE SUBSISTE, AINDA QUE SOB SUPOSTO INADIMPLEMENTO. (I) "É 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula de resolutória expressa, diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os 

contratos" (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (II) "[...]não se 

afigura recomendável o deferimento de liminar de reintegração 

possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda, como ocorre no presente caso, vez que, a 

posse da devedora advém de contrato. Até que se proclame a rescisão 

do instrumento, a posse da promitente compradora é justa e merecedora 

de proteção, apesar do possível inadimplemento no pagamento e da 

existência de cláusula resolutória expressa no contrato." (TJ-SC - AI: 

40141830620168240000 Capital 4014183-06.2016.8.24.0000, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 14/06/2018, Primeira Câmara de 

Direito Civil). Dessarte, no caso em exame, incabível a concessão da tutela 

antecipada para a reintegração liminar das partes requerentes na posse 

do imóvel sem que antes se decida acerca da resolução do contrato, vez 

que a reintegração de posse, como postulada, é consequência da 

rescisão. Assim, até que se decrete a rescisão contratual, não se 

vislumbra a configuração da turbação ou esbulho na área, estando, pois, 

ausente o pressuposto da probabilidade do direito invocado para 

determinar a reintegração de posse do imóvel. Nesse sentido: “(...) I - A 

cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a 

necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos 

que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel. II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, 

sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. 

Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 

'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.” (STJ – REsp nº 

204.246/MG – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – 4ª T. – j. 10/12/02 – 

DJ 24/02/03 – p. 236). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL - INADIMPLEMENTO - 

RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO."É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de 

rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja 

consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há 

falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de 

resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente 

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o 

alegado esbulho possessório" (STJ - REsp 620787/SP). Ausência de 

prejuízo irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventuais prejuízos 

pelo uso e conservação do imóvel poderão ser ressarcidos mediante 

indenização, postulada, aliás, na inicial.” (TJMT – RAI nº 10.108/14 – Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho – 6ª Câm. Cív. – j. 09/04/14 – DJE 

14/04/14). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL URBANO - PAGAMENTO PARCELADO - AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – REINTEGRAÇÃO 

DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - INADMISSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA 

QUE DEPENDE DO ACATAMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se monstra viável a concessão de liminar reintegratória 

ao promitente-vendedor, porque, enquanto não rescindido o liame 

contratual, não se pode considerar injusta a posse do comprador. (TJMT – 

RAI nº 118.791/14 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – 6ª Câm. Cív. – j. 

22/10/14 – DJe 27/10/14). COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

RESCISÃO CONTRATUAL - Tutela antecipada visando a reintegração 

liminar da autora na posse do imóvel objeto da lide. Inadmissibilidade. 

Hipótese que não dispensa a rescisão do contrato por decisão judicial e 

muito menos permite que, desde logo, se defira a reintegração liminar em 

favor da agravante, porquanto não se pode considerar injusta a posse 

derivada de compromisso de compra e venda sem que antes se desfaça o 

liame contratual, mediante sentença em processo regular. Precedentes - 

Decisão mantida Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20016506320148260000 

SP 2001650-63.2014.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

26/02/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2014) 

Portanto, considerando-se que o contrato celebrado entre as partes ainda 

está em vigor, não há como deferir a tutela antecipada de reintegração e 

imissão na posse pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

PRETENDIDA e, em consequência, determino a citação da parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se as advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Em seguida, intimem-se os requerentes para réplica, no prazo de 10 

(dez) dias. Defiro o parcelamento das custas, em 24 (vinte e quatro) 

parcelas iguais e sucessivas, bem como consigno que a primeira parcela 

deverá ser paga até o dia 29/10/2018. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004208-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004208-86.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ALINE MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ASSIS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 
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manifestação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que a parte autora apresentou seus quesitos (ID 

nº 15834066). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo o requerido, no 

mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de 

Processo Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para 

indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em 

seguida, as partes e os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo 

para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. 

Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se 

alvará para liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em 

seguida, abra-se vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial, bem como, para que especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004199-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SEVERO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004199-27.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDEIR SEVERO DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15835748 e 14872579). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006979-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI ILMAR KERN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006979-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: LAURI ILMAR KERN Vistos. Analisando os 
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autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004179-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BERNARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004179-36.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARCIO BERNARDO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15835545 e 14872292). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004197-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BERNARDO PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004197-57.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): REINALDO BERNARDO PONTES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15834489 e 14828827). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 
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que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004180-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CEZALTINO FIRMINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004180-21.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CEZALTINO FIRMINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15844208 e 15708401). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001348-15.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VINICIOS SOUZA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que a parte autora apresentou seus quesitos (ID 

nº 15837533. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo o requerido, no 

mesmo prazo, apresentar seus de quesitos. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 
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Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005123-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE ROSA GUIMARAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005123-72.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDENICE ROSA GUIMARAES PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

manifestação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15829723 e 11717370). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIRENE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001219-10.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): NEUSIRENE DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15841842 e 13550726). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 
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Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002939-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002939-12.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDERIA MARIA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15832956 e 13632683). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000318-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 614,30 (seiscentos e quatorze reais e trinta centavos), no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002734-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de REITERAR a intimação da parte autora 

para complementar a diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 105,00 (cento e cinco reais), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005364-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito,,com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado, no prazo de 05 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144356 Nr: 1771-94.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUÁRIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMACENO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645
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 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/02/2019 às 14h00min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111463 Nr: 1875-91.2012.811.0037

 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: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem considerando que o 

executado ainda não foi intimado para efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 523 do Código de 

Processo Civil.

Assim, primeiramente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

conversão da presente ação para Cumprimento de Sentença.

Ainda, considerando não constar nos autos cálculo atualizado da dívida, 

intime-se a parte autora para juntar os cálculos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Diante do exposto, postergo a análise dos pedidos retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169308 Nr: 4947-47.2016.811.0037

 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: JANDERSON ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GONÇALVES JACOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ VELLOZO - 

OAB:19956/0, WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - OAB:18.393 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4947-47.2016.811.0037 (Código: 169308)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer a penhora on line 

nas contas do requerido, bem como penhora de veículos. No entanto, o 

presente feito trata-se de ação de conhecimento, devendo a parte 

aguardar a prolação de sentença e a constituição de título judicial para o 

início da fase executiva, razão pela qual indefiro o pedido de fl. 80.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120725 Nr: 3215-36.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, 

LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, ALTAIR SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para dar 

prosseguimento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia da requerente, certifique-se e faça-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138780 Nr: 9548-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUÁRIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/02/2019 às 14h00min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139757 Nr: 10124-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA PRATA CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA, DJALMA DOS SANTOS DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, postergo a análise do pedido de expedição de ofício para a 

polícia militar, polícia civil e polícia rodoviária federal para incluir os veículos 

restritos em seu banco de dados.

 Sem prejuízo, defiro o pedido de intimação do executado para indicar a 

exata localização do bem, conforme requerido às fls. 98.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165366 Nr: 2836-90.2016.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE - ME, 

CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE, CENI BARCELAR TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174356 Nr: 7597-67.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GUGELMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de 

julgamento antecipado da lide (fl.141/145), no prazo 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113717 Nr: 4064-42.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido, intime-se a parte autora para esclarecer sobre 

o requerimento de suspensão, considerando que não foi apontado o 

motivo de força maior, nem o tempo de paralização dos autos, como prevê 

o artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil, além do que os 

processos não devem ser mantidos de forma indefinida nos arquivos 

provisórios.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152440 Nr: 5561-86.2015.811.0037

 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: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIKA TRADE MARK COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANIZIA MUNIQUE MOREIRA 

DE SOUZA - OAB:OAB/GO 25.927E, Leonardo Bezerra Cunha - 

OAB:OAB/GO 14.190

 Processo nº 5561-86.2015.811.0037 (Código 152440)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69264 Nr: 1572-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

 Considerando o depósito da 1ª (primeira) parcela dos honorários pela 

parte requerente (fl. 468/470) e que as partes indicaram assistentes 

técnicos, bem como já apresentaram quesitos, conforme dispõe o artigo 

465, § 1º, Código de Processo Civil.

Intime-se o perito judicial nomeado para agendamento da perícia.

Com a apresentação da data e horário agendado, intimem-se as partes e 

os assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil) para 

ciência.

Ainda, acolho o pedido do perito nomeado e, determino que o requerido 

apresente os documentos solicitados em item 6 de fl. 467, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(tinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo 

comum de 10 (dez) dias a contar da intimação para apresentação do laudo 

(artigo 477, § 1º, do Código de processo Civil).

 Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes, para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista 

se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo a necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144140 Nr: 1678-34.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIKA TRADE MARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Bezerra Cunha - 

OAB:OAB/GO 14.190, Ronaldo Abi Faiçal Castanheira - OAB:28.338- 

-GO

 Processo nº 1678-34.2015.811.0037 (Código 144140)

Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de 

julgamento antecipado da lide (fl.105/106), no prazo 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167853 Nr: 4148-04.2016.811.0037

 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: AMILTON DA COSTA VIANA, DIOGO SOARES VIANA, 

GILSON SOARES VIANA, JOSÉ AMILTON SOARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

DECORRENTE DE ÓBITO ajuizada por AMILTON DA COSTA VIANA, DIOGO 

SOARES VIANA, GILSON SOARES VIANA E JOSÉ AMILTON SOARES 

VIANA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 129/134, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 135, o exequente requer expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 129/134.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA AÇÃO, com 

fundamento no artigo 526, § 3º e 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos alvarás, 

conforme requerido à fl. 135.

 Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2824-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963

 Processo nº 2824-76.2016.811.0037 (Código 165330)

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179084 Nr: 10178-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO A TOTTI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEDRIALI - OAB:PR 

6816, MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - 

OAB:PR/16440, THIAGO COLLETI PODANOSQUI - OAB:PR 47064, 

VITOR DOS ANJOS RIBEIRO - OAB:PR/ 61435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como 

localizar o bem objeto da ação, conforme certidão de fl. 52, defiro o pedido 

de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Não havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 

829, §1º, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, inclusive 

no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121205 Nr: 3701-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CRISTIANO BUSS, ADIR FREO, 

LUCINETE MARIA DA SILVA FREO, UNION AGRO LTDA, CARLA CRISTINA 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Processo nº 3701.21.2013.811.0037 (Código 121205)

Vistos.

Considerando a petição retro, defiro o postulado e determino a suspensão 

do processo, conforme fls. 292/293.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142490 Nr: 918-85.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO BACALTCHUK, TAUBE KIVES BACALTCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Vistos.

 Considerando o acordo extrajudicial entabulado pelas partes (fls.385/388) 

e homologado à fl. 391, onde requerem a suspensão deste feito até o 

integral cumprimento da referida transação, defiro o pedido de fl. 393 e 

determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição, nos termos do artigo 313, II, do Código 

de Processo Civil.
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Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, certifique-se e concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120250 Nr: 2724-29.2013.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICODELLI - OAB:SC 8927, RODRIGO FRASSETO GÓES - 

OAB:33416/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o postulado às fl. 52/60.

 Diante do teor do pedido retro, determino retificação do polo ativo da 

ação, dando-se as devidas alterações de praxe nos registros 

processuais, constando como parte requerente FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1.

Após o cumprimento das determinações, dê-se vista a parte exequente, 

pelo prazo legal, conforme requerido.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177305 Nr: 9215-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIZ HENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:PR/67.842, SUYANE PRISCILA JANSEN COSTA 

SIQUEIRA - OAB:PR 79.533

 Vistos.

Defiro o postulado às fl. 77/86.

 Diante do teor do pedido retro, determino retificação do polo ativo da 

ação, dando-se as devidas alterações de praxe nos registros 

processuais, constando como parte requerente ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA – FIDC – NP.

Após o cumprimento das determinações, dê-se vista a parte exequente, 

pelo prazo legal, conforme requerido.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170240 Nr: 5338-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DADALT CRESPANI, JOÃO FELIPE SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE TUNES PEREIRA VILELA, LINALDO 

TUNES PEREIRA, MAGDA TUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade da contestação de fls. 145/153.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125435 Nr: 8005-63.2013.811.0037

 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: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, 

PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT3606, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA AMORIM KRON 

DEBASTIANI - OAB:SP 331.813, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - OAB:SP 

391.132, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NATÁLIA DINIZ DA SILVA - OAB:SP 289.565

 Processo nº 8005-63.2013.811.0037 (Código 125435)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 973/974, diga a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66243 Nr: 6050-36.2009.811.0037

 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: NILTON DE OLIVIERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIEBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6.582-MT, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA 

- OAB:10868, TARSILA GIORDANO DE CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:MT/ 11366

 Vistos.

Ante a inércia da parte exequente, intime-a novamente, através de seu 

representante legal, para indicar os dados bancários para expedição de 

alvará, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173401 Nr: 6998-31.2016.811.0037

 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: IGRDS, RAQUEL GUSTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento da 

indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT parte autora 

IZABELLA GUSTMANN RUPPEL DA SILVA, no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros moratórios 

de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.Ante 

o requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil 

e duzentos reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 
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86, paragrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155762 Nr: 7101-72.2015.811.0037

 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: WASSABURO YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo do Nascimento 

Costa - OAB:13.707, Mariana Mendes Miranda de Britto - 

OAB:14.837/MS, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente memoriais finais, conforme determinado à fl. 150.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164532 Nr: 2456-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANISLEI FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE MENEZES DARCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA 

- OAB:23.546/0, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando devidamente os autos, e considerando o teor da certidão de fl. 

100, que apontou que a requerida foi devidamente citada, mas não se 

manifestou nos autos, DECRETO A REVELIA da requerida, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte requerente manifestou interesse em produção 

de provas, defiro o pedido e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28/02/2019 às 13h30min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142326 Nr: 839-09.2015.811.0037

 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: RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez - 

OAB:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por RAFAEL ANTÔNIO DE 

ALMEIDA em face de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 133/135, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fls. 133-v, o exequente requer expedição de alvará para levantamento 

dos valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 133/135.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA AÇÃO, com 

fundamento no artigo 526, § 3º e 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos alvarás, 

conforme requerido à fl. 133-v.

 Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160099 Nr: 451-72.2016.811.0037

 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: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, 

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLE COZZE - 

OAB:252.802/SP, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 159, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 28/02/2019 às 14:30h.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158610 Nr: 8410-31.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIUZA MARA BORGES MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 
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por negativa geral, proceda-se a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132126 Nr: 4497-75.2014.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUAIR PAULO DO NASCIMENTO

 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.

Antes de analisar o pedido, intime-se a parte autora para esclarecer sobre 

o requerimento de suspensão, considerando que não foi apontado o 

motivo de força maior, nem o tempo de paralização dos autos, como prevê 

o artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil, além do que os 

processos não devem ser mantidos de forma indefinida nos arquivos 

provisórios.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69260 Nr: 1568-11.2010.811.0037

 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: ERNESTO RUARO, DOMINGOS RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para tornar sem efeito a decisão de fl. 

427.Para prosseguimento do feito, determino a retificação da distribuição e 

autuação para constar a presente como Liquidação Por 

Arbitramento.Intime-se pessoalmente a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, tendo em 

vista que o patrono peticionante à fls. 431/433 ainda não possui 

procuração juntada aos autos.Após, intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo 

Civil.Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59712 Nr: 7425-09.2008.811.0037

 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: Elci Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69251 Nr: 1559-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA PIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208 MT

 Vistos.

 Considerando o depósito dos honorários pela parte requerente (fl. 

411/413) e que a parte autora indicou assistente técnico, bem como já 

apresentou quesitos, intimo a parte requerida para apresentação de 

quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, § 1º, Código de 

Processo Civil) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se o perito judicial nomeado para agendamento da perícia.

Com a apresentação de agendamento, intimem-se as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil) para ciência.

O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(tinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo 

comum de 10 (dez) dias a contar da intimação para apresentação do laudo 

(artigo 477, § 1º, do Código de processo Civil).

 Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista 

se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo a necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20368 Nr: 1912-70.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BARRIL (D.E. CERUTTI & CIA LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o cálculo de fls. 206, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137046 Nr: 8320-57.2014.811.0037

 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: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONI ANTONIO FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, ANDREY HERGET - OAB:16575/PR, ANGELICA 

CITOLIN - OAB:69805/PR, ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB:25537/PR, 

MARI SANDRA CANTON - OAB:60998/PR, PATRÍCIA SCHARLENE 
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ARAÚJO TOFANELLI - OAB:54437

 Vistos. Defiro os pedidos de expedição de carta precatória. Para tanto, 

expeça-se carta precatória para a Comarca de Pato Branco – PR, para 

oitiva das testemunhas arroladas. Defiro, ainda, a dispensa da oitiva 

pessoal do requerente. Com a vinda da carta precatória, intimem-se as 

partes para memorias finais, no prazo legal. Nada mais havendo, encerro 

o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144687 Nr: 1892-25.2015.811.0037

 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: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA RESPLANDE XAVIER 

- OAB:19342/OAB, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.91/V, com 

anotação “Não existe o Nr.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134309 Nr: 6226-39.2014.811.0037

 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: ELIAS CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO BRUNETTA, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A (ENERGISA), FAIR FAX BRASIL SEGUROS 

CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - 

OAB:41775/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Processo nº 6226-39.2014.811.0037 (Código 134309) Vistos.Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

E PERÍCIA MÉDICA ANTECIPADA ajuizada por ELIAS CANDIDO DA SILVA 

em face de ANACLETO BRUNETTA e OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos.À fl. 1.196, o autor postulou pela liberação dos 

valores depositados nos autos mediante caução.É o breve 

relatório.Decido.Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao 

requerente, visto que a caução apresentada para fins de liberação da 

quantia depositada em juízo não se mostra suficiente, eis que nenhum 

critério de avaliação do bem ofertado foi apresentado, bem como não há 

prova de propriedade do imóvel, tendo sido exigido somente um 

instrumento particular de permuta, não se tratando de garantia 

idônea.Deste modo, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores 

depositados em favor do requerente.Considerando o depósito realizado 

pela requerida FAIRFAX na importância de R$ 8.688,00 (oito mil seiscentos 

e oitenta e oito reais) e que as partes indicaram assistentes técnicos, bem 

como apresentaram quesitos, conforme dispõe o artigo 465, §1º, do CPC, 

intime-se o perito judicial nomeado para agendamento da perícia.Com a 

apresentação da data e horário agendado, intimem-se as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, CPC) para ciência.O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (tinta) dias.Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo comum 

de 10 (dez) dias a contar da intimação para apresentação do laudo (artigo 

477, § 1º, CPC). Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes, 

para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, 

proceda-se o desconto dos valores depositados pela requerida FARFAX 

para realização da perícia, bem como o levantamento do saldo 

remanescente em favor da requerida conforme dispõe a decisão de fl. 

1.078.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 5705-75.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE AUXILIADORA DORILEO 

ROSA - OAB:OAB/MT 10046-E, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:OAB/MT 12629, TANIA BENEDITA 

CORREA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157032 Nr: 7654-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BELINATI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 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. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100668 Nr: 199-45.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS DOS SANTOS COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, JOÃO 

MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134885 Nr: 6694-03.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MATANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiry Antônio da Silva Ávila - 

OAB:6.090/MS, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, THIAGO JOVANI - OAB:MS/ 

11736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Processo nº 6694-03.2014.811.0037 (Código 134885)

Vistos.

Considerando a petição de fl. 152, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 21/02/2019 às 14:30h.
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Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165171 Nr: 2744-15.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS DOS SANTOS COMÉRCIO DE ESTOFADOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Intime-se a parte embargada para se manifestar quanto ao pedido de 

julgamento antecipado da lide (fl. 21), no prazo 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149100 Nr: 3900-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 477/478.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197657 Nr: 7612-02.2017.811.0037

 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: ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para fazer constar na 

decisão de fl. 842 a data correta da audiência aprazada para o dia 

14/02/2019 às 13:30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145979 Nr: 2529-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONFER TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO COLOMBO - 

OAB:PR/ 43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo: 2529-73.2015.811.0037 (Código 145979)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 101 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37943 Nr: 499-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 499-80.2006.811.0037 (Código 37943)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 153.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162216 Nr: 1331-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN, CLAHYRE RIBAS PESSA, 

Anilce Maria Vian, JOÃO LUIS RIBAS PESSA, EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, 

RODRIGO VIAN, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi juntado às fls. 118/119 o termo de 

cessão de crédito, de modo que defiro o pedido de alteração do polo ativo 

da demanda e determino a retificação de todos os registros processuais 

deste feito, passando a constar como autor da ação: “RICARDO ROCHA 

LIMA PARANHOS“.

No caso, desnecessária as notificações dos devedores conforme dispõe 

o artigo 290 do Código Civil, pois a falta de notificação não exonera os 

devedores de sua obrigação.
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Nesse sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO 

DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. 

PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA 

PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E 

PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 

ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. 

SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido 

decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de 

anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica 

ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na 

espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade 

da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. (...). (STJ - AgInt no 

AREsp: 861884 MG 2016/0028942-9, Relator: Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data 

de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 27/11/2017).

Sem prejuízo, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138226 Nr: 9150-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO TOTTI NETO, VANDERLEI TOTTI, 

MARIA APARECIDA TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:OAB/SC 23.516, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:MT 17942

 Processo nº 9150-23.2014.811.0037 (Código 138226)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por OLINDO TOTTI 

NETO, VANDERLEI TOTTI E MARIA APARECIDA TOTTI alegando, em 

síntese, erro material na sentença de fl. 192, vez que determinou 

expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da 

exequente, sendo que o levantamento conforme convencionado no 

acordo extrajudicial (183/185) seria em favor dos executados.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de erro material a sentença objurgada, já que determinou a 

expedição de alvará para levantamento dos valores para a parte 

exequente, sendo que conforme convencionado no item 9 do acordo 

extrajudicial, bem como em manifestação à fl. 188 que pugna pelo 

levantamento em favor dos executados.

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença de fl. 

192, fazendo constar:

“(...) Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados em favor dos executados. (...)”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 3811-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em relação ao pedido de p. 81, proceda-se a nova intimação da executada 

JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO. Caso o Sr. Oficial de Justiça 

entenda que há suspeita de ocultação, determina-se, desde já, a intimação 

por hora certa, em consonância com o disposto no artigo 275, §2°, do 

Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128607 Nr: 1509-81.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSG COMERCIO, EXPORTAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, ADRIANO BATISTA DA SILVA, JULIO CESAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327, 

EIDINALVA DA SILVEIRA MORADOR - OAB:PR/ 51168, LÚCIO RICARDO 

FERRARI RUIZ - OAB:39760/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 95 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 1690-97.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasily Rijkoff, DANIIL RIJKOFF, ANNA 

MAKAROFF, MARINA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, FABIANO MAGALHÃES FERRARI - OAB:MT 

13985-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO PILOTO 

MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

termo de aditivo ao contrato de compra e venda sob nº. 1530101981.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152540 Nr: 5589-54.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELA DUWE VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 81. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel de fl. 

74, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça descrever 

minuciosamente as benfeitorias existentes sobre o mesmo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 8125-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8125-77.2011.811.0037 (Código 108934)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 158.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Poxoréu -MT para a 

intimação dos executados para que tomem ciência acerca do bloqueio e, 

caso queiram, manifestem-se sobre a indisponibilidade dos ativos 

financeiros ou requeiram o que entenderem de direito, conforme elenca o 

artigo 854 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142324 Nr: 838-24.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA TRINDADE DA SILVA, NELCI DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

ajuizada por BRUNA TRINDADE DA SILVA representada por sua genitora 

NELCI DA TRINDADE em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DAS SEGURADOSRAS DE DPVAT S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 173/181, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 185/188, a exequente requer expedição de alvará para levantamento 

dos valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 173/181.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA AÇÃO, com 

fundamento no artigo 526, § 3º e 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos alvarás, 

conforme requerido à fl. 185/188.

 Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137671 Nr: 8797-80.2014.811.0037

 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: EDERSON DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Ederson de Aguiar, com NOME 

FANTASIA AGUIAR COMÉRCIO DE FRIOS CNPJ: 19765662000180, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Aleixo Szadkoski, 434, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Finalidade:TINTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24/01/2019 às 16h00min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Defiro o pedido de produção de provas e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019 às 

16h00min.Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas ao ato processual independente 

de intimação realizada pelo Juízo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158215 Nr: 8206-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos.

Dê-se vista à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para requerer 

o que entender de direito.

Após, intime-se o exequente para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156541 Nr: 7427-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, OLGA IOLANDA 

LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A
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 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se a parte requerida para especificar quais documentos deseja 

desentranhar.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170235 Nr: 5334-62.2016.811.0037

 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: ARAUJO & MATTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 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: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46934 Nr: 2405-71.2007.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE GIACHINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 142/143, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159430 Nr: 155-50.2016.811.0037

 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: ADS, JOSIEL DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN AIRLINES NS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 Vistos.

Considerando os valores depositados pelo executado (fls. 99/100), bem 

como que o presente feito envolve interesse de menor, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136806 Nr: 8148-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA - OAB:MT/ 18.652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99 e designo audiência de conciliação para o dia 

13/12/2018 às 13h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19862 Nr: 1603-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS, ADEMAR JOSE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS VAGNER, CANDICE CLÁUDIA 

BLASZCZAK, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, GUSTAVO GODOI RASSIA - OAB:OAB/MT 110.489, 

PAULO GUSTAVO FERRET DOS SANTOS - OAB:OAB/RS 61.927

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56622 Nr: 4515-09.2008.811.0037

 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: ANA CRISTINA BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MULINARI DARALDI, HGU - 

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASARE - OAB:6.199, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:MT 7.722, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937
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 Processo nº 4515-09.2008.811.0037 (Código 56622)

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta, às fls. 275/278, informação 

do óbito do médico Dr. Allyson Lima dos Santos Verciano, de modo que 

revogo a nomeação.

Assim, nomeio como perito judicial o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização de 

perícia, o qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil).

Tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita, com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Sem prejuízo, dispensa-se a intimação das partes e os assistentes 

técnicos para apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, conforme dispõe o artigo 465, § 1º, do Código de Processo Civil, 

uma vez que já foram apresentados.

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais.

O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112155 Nr: 2606-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E PARRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, proceda-se a retirada de restrição do 

veículo indicado às fls. 169/170.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159465 Nr: 8674-48.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA 

- OAB:23546/O, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99 e designo audiência de conciliação para o dia 

13/12/2018 às 13h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63181 Nr: 2856-28.2009.811.0037

 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: GABRIEL REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, chamo o feito à ordem, para tornar nula a certidão de fl. 91, 

uma vez que acolhida a preliminar de nulidade de citação, tornou-se nulo o 

edital de citação da empresa requerida.

Assim, para o regular andamento do feito, determino a citação da empresa 

requerida no endereço acostado à fl. 86 o qual seja: Rua Manoel Candido 

de Oliveira, nº 51, bairro Parque São Miguel, CEP: 15057-504, na cidade de 

São José do Rio Preto – SP e, nos demais endereços que foram 

localizados na busca de endereço.

Para tanto, expeça-se carta precatória com a finalidade de citar a 

requerida.

 Outrossim, cumpra-se a decisão retro integralmente.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125919 Nr: 8487-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (OVETRIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, GUSTAVO 

LEONEL CELLI - OAB:PR/38.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141351 Nr: 358-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEA REGINA CASTANHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR, MARIA ANGELA 

KEIKO TAIRA - OAB:PR/ 34433, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 358-46.2015.811.0037 (Código 141351)

Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 305, expedindo o necessário.

Após, intime-se o administrador judicial, conforme documentos 

apresentados às fls. 251/255, para dar prosseguimento ao feito.

Expeça-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2502-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORNAC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALMEIDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLYSSON PEREIRA CAMPOS - 

OAB:MG/ 101.913, ELANE CRISTINA CALDEIRA - OAB:MG/163459, 

RENATA ALTIVO DELLARETTI - OAB:MG/ 85467, ROBERTA 

PARREIRAS MORAIS - OAB:MG/ 134984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 64.

Intime-se a executada, na pessoa de seu procurador, para indicar a exata 

localização do bem, objeto da ação, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018, às 14h00min, a 

ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19528 Nr: 1056-09.2002.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, BRUNO ASSIS 

DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE DAL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1056-09.2002.811.0037 (Código 19528)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 274.

Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

do advogado habilitado.

Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71656 Nr: 3971-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS ME 

(FOCCUS BOUTIQUE), DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS, RODINEI 

MAZETTO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208733 Nr: 3577-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO, ANA KATIA 

SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça,fls. 27 requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187218 Nr: 2591-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148923 Nr: 3810-64.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGES WILLIAN CENTENARO, MARILIA 

MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.63/V, com 

anotação “End. Insuficiente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58194 Nr: 5801-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 
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manifestar sobre o documento de fls. 99, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111179 Nr: 1545-94.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIZZINATTO - ME, IVAN PIZZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138003 Nr: 9021-18.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 68, requerendo o que entenderem 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199562 Nr: 8311-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIOZ SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MOROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8311-90.2017.811.0037 (Código 199562)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183127 Nr: 476-51.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Processo nº: 476-51.2017.811.0037 (Código 183127)

Vistos.

Defiro o pedido retro, proceda-se à retificação da penhora no rosto dos 

autos do processo nº 4043-37.2010.811.0037 (código 71728) em trâmite 

na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do referido processo para análise 

dos demais pedidos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170767 Nr: 5612-63.2016.811.0037

 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: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar em qual dos endereços de p.74/79,devera ser encaminhada 

Carta de Citação.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119190 Nr: 1576-80.2013.811.0037

 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: ANDERSON BARBOZA QUINTAMILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, para 

devolução dos autos nº 1576-80.2013.811.0037, Protocolo 119190, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130520 Nr: 3149-22.2014.811.0037

 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: EDMILSON GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 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.: 138492 Nr: 9327-84.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 181 de 760



TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER OLIVEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 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.: 139398 Nr: 9911-54.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE GRAZIELLA BRAVIN AOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 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.: 163607 Nr: 2008-94.2016.811.0037

 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: SUELI MICHALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 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.: 169408 Nr: 4989-96.2016.811.0037

 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: SANDRA VIEIRA DE QUEIROZ

 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 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.: 170674 Nr: 5570-14.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLEI ARBOIT DA SILVA

 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 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.: 75330 Nr: 7644-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERCINO DOMINGOS LOPES, VANDERLEI LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100623 Nr: 142-27.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100949 Nr: 533-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MUSSI DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114229 Nr: 4757-26.2012.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121905 Nr: 4429-62.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEDIR TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136971 Nr: 8259-02.2014.811.0037

 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: JOÃO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158145 Nr: 8178-19.2015.811.0037

 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: JUSTINA SEZANENKO MAILKUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162456 Nr: 1445-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MATOS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

INTIMAÇÃO JUNTADA AS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011244-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J LIMA DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005044-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENARDI CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. CURVO REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

intimo o promovente a se manifestar quanto a carta de citação juntada aos 

autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDA SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003445-85.2018.8.11.0037 Reclamante: JULIANA FERNANDA SUTIL 

Reclamada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 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. Alega a parte autora que foi negativada 

indevidamente pela parte requerida. Em contestação alega preliminar de 

Incompetência deste Juizado Especial Cível – necessidade de perícia, que 

não assiste razão à parte autora, quando afirma desconhecer a dívida e a 

ré, eis que consentiu com o contrato que lhe deu origem, que o crédito em 

que se funda a ação, foi objeto de cessão entre a NATURA COSMÉTICOS 

S.A. e a RÉ FIDC NPL I. É breve relato. Da Preliminar. Rejeito a preliminar de 

necessidade de perícia haja vista a inexistência de complexidade para a 

resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a competência do 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção 

de outras provas. Decido. Apesar da ausência do autor em audiência, e o 

pedido de desistência, em atenção ao Enunciado 90 do FONAJE, analiso o 

feito no estado que se encontra. O cerne da questão consiste em verificar 

se a inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico no presente caso que cabia à parte reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da cessão e negativação, o que fez, conforme 

se verifica nos documentos acostados à contestação. No caso em tela, de 

acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de crédito do 

credor original, que transferiu a titularidade do crédito à instituição 

demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida 

pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. 

Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o 

vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos a cessão de 

crédito, sua comunicação bem como o título de crédito ensejador do 

apontamento contestado. A parte reclamante não impugnou a 

contestação. A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às 

provas apresentadas pela ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para julgar improcedente o pedido de 

indenização por dano moral pelos fundamentos expostos. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002104-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SIQUEIRA RESPLANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do 

débito, intimo a exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011122-91.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUSAN ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR SE HOUVE PAGAMENTO OU 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011967-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI SANDRA FREITAS BACCI (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

CITAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001658-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, SENTENÇA 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 
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ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 19 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY FRANCESCA DE ALENCAR MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003159-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCIELLY FRANCESCA DE 

ALENCAR MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 19 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012200-81.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOUGLAS CORREA ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EBONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002924-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FABRICIO EBONE 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003414-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANESON BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003414-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JANESON BARBOSA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 
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isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004739-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACEDO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004739-12.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO MACEDO AGUIAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEDY SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO BEM COMO INFORMAR 

OS DADOS BANCÁRIOS PARA FUTURAS LIBERAÇÃO DE VALOR, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011436-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CAITANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011436-61.2016.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO CARLOS CAITANA DE 

SOUSA Reclamadas: TIM CELULAR S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 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. Alega a parte requerente teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que nunca teve relação 

comercial nenhuma que justificasse o registro. Se defende a parte 

demandada alegando que não cometeu nenhum ato ilícito. É o breve relato. 

Decido. Alega a parte autora que teve seu nome incluído no cadastro de 

inadimplentes por relação comercial inexistente e dívida não contraída, por 

sua vez, a empresa ré não apresentou nenhum documento que 

respaldasse a suposta relação entre os litigantes ou o débito discutido 

nesta demanda. Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim 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 sua fruição e riscos.” 

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação 

do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Contudo em análise ao extrato de negativações, vejo que o 

reclamante mostra-se devedor contumaz, tendo contra si várias outras 

negativações, embora posteriores, não discutidas judicialmente, portanto, 

legítimas. Estando evidenciado o perfil creditício bastante maculado, 

entendo que essa circunstância deve afetar o valor da condenação em 

danos morais, de forma a minorá-la, visto que demonstra a contumaz 

inadimplência do consumidor (TJPR 10ª C. Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012, dt. pub. 01.08.2012, Dj 917). Se o 

consumidor é dado a ter mácula creditícia, sua indenização deve ser 

minorada, visto que não detém um bom nome a ser preservado. No caso 

dos autos, o reclamante tem outras duas negativações, ativas, e sobre as 

quais não consta qualquer ação desconstitutiva, sendo elas: a) R$ 129,14 

(...) incluída por Losango em 30.10.2015; b) R$ 274,45 (...), incluída por 

Lojas Avenida em 10.05.2016. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito do reclamante, para o fim de: - Determinar a exclusão das 

negativações discutidas nesta demanda; - Declarar inexigível as dívidas 

inerentes as negativações discutidas nesta demanda; - Condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 
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da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 17 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAISE APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003253-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DAISE APARECIDA TEIXEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 

9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência do feito. Posto isso, 

homologo a desistência com fundamento no art. 200, parágrafo único do 

CPC e via de consequência, declaro extinto o processo, sem exame do 

mérito, na forma do art. 485, VIII, desse mesmo codex. Arquive-se com as 

devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003177-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte reclamante requereu 

a desistência do feito. Posto isso, homologo a desistência com fundamento 

no art. 200, parágrafo único do CPC e via de consequência, declaro 

extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, VIII, desse 

mesmo codex. Arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - 

MT, 19 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste - MT, 19 de 

outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011615-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KETELIN CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011615-92.2016.8.11.0037 Reclamante: KETELIN CARDOSO VIEIRA 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. 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. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória. Alega a requerida preliminar e no 

mérito diz não ter agido ilicitamente, débito regular decorrente de 

prestação de serviço telefônico referente a linha: 66996806746 e conta: 

0215818530, realiza ao final pedido contraposto e condenação da 

requerida em litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, que se refere a 

contratação serviços telefônicos, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de 

resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte 

requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. É 

certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do 

sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; 

todavia, sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais 

informações processuais. Especialmente pelo fato da parte reclamante ser 

devedora contumaz como ficou devidamente provado através do extrato 

de apontamentos pejorativos anexado nos autos. Pois bem. O dever de 

veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que 

as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se 

descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto para 

condenar a reclamante ao pagamento da dívida no valor de R$ 169,78. 

Valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 

1% ao mês desde o vencimento. Julgo improcedente o pedido de litigância 

de má-fé uma vez que não verifico sua incidência. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 

de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003175-61.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001000-31.2017.8.11.0037 

Promovente: DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO Promovido: BANCO 

ORIGINAL S/A Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora em face da sentença, que julgou improcedente os pedidos 

formulados na inicial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que 

os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença de nenhum vício que justifique a 

oposição do presente Embargos de Declaração. A embargante não 

apontou a existência de nenhum vício, apenas requer a reconsideração da 

decisão, além de aduzir a necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, 

como é sabido, as demandas do Juizado Especial são as tidas como de 

menor complexidade e não comporta realização de perícia técnica. 

Ademais, cumpre mencionar que a assinatura constante no contrato é 

idêntica à assinatura constante nos documentos pessoais da autora. 

Portanto, é evidente que houve a contratação por parte da autora. Entendo 

que o presente Recurso é a insistência da parte em ver reapreciada a 

causa, tentando fazer com que este juízo reaprecie os fatos e provas 

constantes nos autos, o que não é possível em sede de embargos de 

declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se prestam ao 

reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. (Processo 

ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão 

Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria 

em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 

19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro a 

existência de nenhum vício e entendo que o objetivo do presente 

embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e levando em 

consideração que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, 

entendo pelo não acolhimento deste. Com tais considerações, conheço 

dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão na sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010197-90.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAQ MOVEIS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ? 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA MB LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000997-76.2017.8.11.0037 

Promovente: DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO Promovido: BANCO 

BMG Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em 

face da sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados na 

inicial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos 

de declaração constituem instrumento processual com o escopo de 

eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema 

cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença de nenhum vício que justifique a oposição do presente 

Embargos de Declaração. A embargante não apontou a existência de 

nenhum vício, apenas requer a reconsideração da decisão, além de juntar 

documentos com o objetivo de ver sua ação ser reapreciada. Entendo que 

o presente Recurso é a insistência da parte em ver reapreciada a causa, 

tentando fazer com que este juízo reaprecie os fatos e provas constantes 

nos autos, o que não é possível em sede de embargos de declaração. 

Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de 

fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. (Processo ED 

00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão Julgador 

1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria em 
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Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 

19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro a 

existência de nenhum vício e entendo que o objetivo do presente 

embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e levando em 

consideração que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, 

entendo pelo não acolhimento deste. Com tais considerações, conheço 

dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão na sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005403-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA CIDADAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte reclamada, através de sua advogada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). 

PRIMAVERA DO LESTE, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvia Regina de Souza OAB - MT13508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO NOTICIADO NOS AUTOS E INFORMAR OS DADOS 

NECESSÁRIOS PARA LEVANTAMENTO DE VALOR, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004731-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LAZZARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARSI DAMO (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003576-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003576-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILKERSON HENRIQUE 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco Bradesco 

Cartões S/A. Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos 

verifiquei que a parte reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco 

S.A., discutindo a validade do contrato 055323181000023CT, no valor de 

R$ 519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 25/10/2016, contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 

01/10/2017 e o contrato n°055323181000023FI, no valor de 

R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 04/12/2017. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1003564-46.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato n.º 

055323181000023FI, no valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais 

e oitenta e quatro centavos), ação judicial n°1003578-30.2018.8.11.0037, 

fundamentado no contrato n°055323181000023CT, no valor de R$ 

519,53(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e a 

ação judicial de n°1003576-60.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), sendo as mesmas partes e os mesmos pedidos. É 

o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos disponíveis 

nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas neste feito e 

no de n.º 1003564-46.2018.8.11.0037 e 1003578-30.2018.8.11.0037, são 

idênticas, trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir 

a ausência de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor 

de R$ 632,84 (...) e outra no valor de R$ 519,53 (...) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, se 

trata de três negócios jurídicos com as mesmas partes e mesma causa de 

pedir, oque deve ser declarado a suas conexões. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

055323181000023CT, n°055323181000023EC, n°055323181000023FI. 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1003564-46.2018.8.11.0037 e 1003578-30.2018.8.11.0037, eis que entre 

as ações há inconteste identidade de causa de pedir (ausência de relação 

jurídica). E, via de consequência, com fundamento nos princípios da 
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celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração 

dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o 

processo ajuizado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Faculto a repropositura das ações em uma única 

demanda, visto que ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, 

sendo incongruente duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da 

racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só 

porque provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA STACHELSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES DOS SANTOS OAB - MT24852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003453-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUIZA STACHELSKI 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistências de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Maria 

Luiza Stachelski em face de Unic Educacional LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a reclamante firmou contrato de prestação de serviços educacionais com 

a instituição de ensino no 1° semestre de 2014 e finalizou no 2° semestre 

de 2017, em relação ao curso de Administração Empresas. Relata que foi 

beneficiada desde o início do curso pela bolsa no percentual de 85% 

concedido pelo Fundo de Financiamento estudantil, mais 15% concedido 

através do convênio com a Aciple (Associação Comercial e Empresarial 

de Primavera do Leste). A reclamante aponta que recebeu no segundo 

semestre de 2017 a notificação expedida pelo SerasaExperian no valor de 

R$1.961,17(um mil, novecentos e sessenta e um reais e dezessete 

centavos) em relação a suposta diferença de valores não adimplidos entre 

o primeiro e segundo semestre de 2016. Os débitos são provenientes do 

não acolhimento da bolsa de 15% de forma unilateral no período que 

compreende o primeiro e segundo semestre do ano de 2016. Afirma que 

todos os semestres foram aditados e que o valor da semestralidade é 

informado pela própria instituição de ensino, não havendo meios de serem 

alterados unilateralmente pelo aluno. Assevera que o único débito com a 

instituição de ensino equivale a uma dependência disciplinar no valor de 

R$939,50(novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), 

parcelado em duas vezes no valor de R$469,75(quatrocentos e sessenta 

e nove reais e setenta e cinco centavos), onde a primeira parcela foi 

adimplida na data de 24/11/2017. Quanto à segunda parcela, a reclamante 

aduz que não foi adimplida, pois a instituição de ensino informou que a 

fatura será emitida somente com a inclusão de todos os supostos débitos. 

No dia 26 de janeiro de 2018, a reclamante protocolou reclamação 

administrativa no Procon da Comarca de Primavera do Leste/MT para 

tentar resolver o impasse administrativamente, ou seja, exclusão da 

negativação e a emissão da segunda parcela no valor de R$469,75(...), 

todavia a instituição de ensino informa que o valor é devido, pois o valor 

do primeiro e segundo semestre de 2016 foram aditados a menor. Por fim, 

considerando que todas as tentativas de resoluções de conflitos de forma 

administrativa restaram infrutíferas, a reclamante requer através da 

antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação de 

seu nome, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais (id. n°13385942), Convênio com a Aciple (id. 

n°13386072), Carta ao Cliente expedido pelo SerasaExperian (id. 

n°13386131), Aditamento Simplificado (id. n°13386183), Reclamação 

Administrativa protocolada no Procon (id. n°13386247), Extrato Financeiro 

(id. n°13386327), Resposta ao Procedimento Administrativo protocolado no 

Procon (id. n°13386267) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. O contrato de prestação de serviços 

educacionais iniciou no primeiro semestre de 2014 e encerrou no 2º 

semestre de 2017, conforme extrato financeiro do evento n°13386327. Na 

oportunidade, verifico também que a reclamante foi beneficiada desde o 

primeiro semestre pela bolsa no percentual de 85% concedido pelo FIES e 

também o percentual de 15% concedido pelo convênio com a ACIPLE. 

Consigno que o próprio extrato financeiro expedido pela instituição de 

ensino é controverso no que tange ao adimplemento dos semestres, por 

um lado, afirma que a aluna não possui qualquer débito com a instituição 

de ensino, pois o status da situação mensal encontra-se com a descrição 

“Bolsa 100%”. Por outro lado, consta débito no valor de R$2.283,41(dois 

mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), identificado 

por “Serviços Educacionais Fies” no valor de R$1.491,42(um mil, 

quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) e o valor 

de R$469,75(quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 

centavos) identificado pelo ajuste de mensalidade. Quanto a este último 

débito, a autora afirma ser devido, pois foi originado pela dependência 

disciplinar no valor de R$939,50 (novecentos e trinta e nove reais e 

cinquenta centavos), parcelado em 02 vezes no valor de R$469,75(...). No 

entanto, aponta que a última parcela não foi adimplida em virtude de estar 

sendo cobrado conjuntamente com os demais débitos do Serviço 

Educacional Fies. A aluna comprovou a confirmação do aditamento de 

todos os semestres, com exceção do primeiro semestre do ano de 2014. 

Por outro lado, a reclamante protocolou reclamação administrativa no 

Procon da comarca de Primavera do Leste/MT e teve como resposta da 

instituição de ensino que o aditamento do primeiro e segundo semestre de 

2016 foram confirmados com valor a menor, restando o débito no valor de 

R$828,89(...) no primeiro semestre e o valor de R$858,26(...) para o 

segundo semestre. In casu, a reclamante afirma que os valores 

semestrais são informados pela instituição de ensino que posteriormente 

será confirmado pela aluna, através do aditamento semestral. Todavia, 

assevera que este valor não é alterado pelo aluno, pois caso exista 

equivoco no lançamento do valor da semestralidade, a inteira 

responsabilidade será da instituição de ensino. No entanto, analisando o 

caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em 

seu artigo 14, nota-se a suposta insuficiência de informações do valor do 

primeiro e segundo semestre de 2016, o que gerou os supostos débitos. 

Também, o artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor orienta 

que o direito do consumidor engloba informações adequadas e claras 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composições, qualidades, tributos incidentes 

e preços. Não obstante, o dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se 

verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - 

CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome 

de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que 

estão sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado 

o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação 

da requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar que a 

exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte reclamante Maria Luiza Stachelski, 

portadora do CPF 040.147.651-05 , contrato n°AG00000004097368, no 

valor de R$1.961,17(...) do órgão de restrição ao crédito (Serasa), 
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devendo ser providenciado a exclusão da negativação pela secretaria 

judiciária através do sistema SerasaJud. Designe-se audiência de 

Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 24 de outubro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 3224-13.2004.811.0037

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reni Carlos Walecheski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA SANTIAGO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Vistos em Correição.

Em razão das quantias bloqueadas serem irrisórias, frente ao total da 

dívida executada, promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 

836 do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo.

Retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007089-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TANIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007089-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANESSA TANIA 

FERNANDES REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência e débito c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado 

por Vanessa Tânia Fernandes em face de Unic Educacional LTDA, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição 

inicial que a reclamante firmou contrato de prestação de serviços 

educacionais com a instituição de ensino ré no primeiro semestre de 2011, 

vinculado ao curso de Agronomia e sendo beneficiada por bolsa no 

percentual de 100%, concedido pelo Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES). Afirma que apenas as mensalidades dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2011 foram adimplidas com recursos próprios, o que totalizou 

a importância de R$1.468,65(um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais 

e sessenta e cinco centavos) e as demais mensalidades foram incluídas 

no plano de financiamento estudantil, que foi concedido somente em março 

do mesmo ano. Relata que o primeiro semestre do referido curso foi 

financiado integralmente, o que totalizou a importância de 

R$5.053,62(cinco mil, cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos). 

A reclamada providenciou o reembolso em relação ao pagamento dos 

meses de janeiro e fevereiro apenas no valor de R$1.108,43( mil, cento e 

oito reais e quarenta e três centavos). Aponta que no segundo semestre, 

mais precisamente no dia 13/07/2011, a reclamante solicitou a 

transferência de sua inscrição para a instituição de ensino Cesumar 

(Centro Universitário de Maringá) e automaticamente extinguiu o vinculo 

contratual com a reclamada Unic Educacional. Posteriormente, a 

reclamante foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude do suposto débito na importância de 

R$5.143,20(cinco mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos), com 

vencimento em 11/11/2013 e incluso nos órgãos de restrição ao crédito 

pela instituição de ensino ré no dia 05/10/2018. A autora aduz que 

desconhece o débito com a reclamada, uma vez que o contrato de 

prestação de serviços educacionais foi extinto em julho de 2011, quando 

da transferência de sua matrícula para a instituição de ensino Cesumar. 

Ademais, a autora alega não ter recebido qualquer notificação do suposto 

débito, o que inviabiliza a legalidade da inclusão de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito. Por fim, a autora requer através da antecipação de 

tutela de urgência a imediata exclusão da negativação de seu nome, até o 

deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais (id. n°16106823), Boleto e Comprovante de 

Pagamento (id. n°16106828), Contrato de Financiamento Estudantil (id. 

n°16106949), Comprovante de Reembolso (id. n°16106954), Requisição de 

Transferência (id. n°16106955), Documento de Comprovação de Matrícula 

Cesumar (id. n°16106962), Extrato expedido pelo Serasa(id. n°16106976) 

e demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. 

Inicialmente, consigno que a reclamante firmou contrato de prestação de 

serviços educacionais na data de 04/11/2010, com início das atividades 

em janeiro de 2011, vinculado ao contrato n°14426122, sob o curso de 

Agronomia, conforme contrato educacional do evento n°16106823. 

Verifico também que a autora foi beneficiada pela bolsa no percentual de 

100% no dia 18 de março de 2011, englobando o valor integral de todo o 

primeiro semestre, de acordo com o parágrafo único, cláusula terceira do 

contrato de financiamento estudantil (id. n°16106949). Tendo em vista que 

o contrato de financiamento estudantil fora pactuado somente em março 

de 2011, a reclamante comprovou o pagamento da mensalidade em 

relação ao mês de janeiro, no valor de R$589,59(quinhentos e oitenta e 

nove reais e cinquenta e nove centavos) e a mensalidade do mês de 

fevereiro no valor de R$879,06(oitocentos e setenta e nove reais e seis 

centavos). Também, considerando que o FIES englobou o valor integral do 

primeiro semestre, a instituição de ensino restituiu o valor de 

R$1.108,43(um mil, cento e oito reais e quarenta e três centavos) à 

reclamante no dia 29/04/2011. Não obstante, a reclamante solicitou a 

transferência de sua matrícula para a instituição de ensino Cesumar no dia 

13 de julho de 2011 bem como o reaproveitamento de matérias, e 

comprovou também o pagamento da taxa de transferência no valor de 

R$25,00(vinte e cinco reais). Cabe ressaltar que a reclamante emitiu no dia 

19/07/2011, informativo comprobatório de sua matrícula com a instituição 

de ensino Cesumar, o que demonstra a perda do vinculo com a instituição 

de ensino Unic Educacional. Sendo assim, resta demonstrado que a aluna 

encerrou o vinculo contratual com a instituição de ensino no momento que 

solicitou a transferência de sua matrícula para a instituição de ensino 

Cesumar, o que resta, por ora, ilegítima a cobrança e a restrição no valor 

de R$5.143,20(cinco mil, cento e quarenta e três reais e vinte e centavos) 

. Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé 

em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da requerente na 

defesa de seu suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz 

prejuízo objetivo à requerida. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente a restrição em nome da reclamante Vanessa Tania 

Fernandes, portadora do CPF 024.288.361-37 e RG 14426122, contrato 

n°14426122, no valor de R$5.143,20(...), devendo ser providenciado a 

exclusão da negativação por esta secretaria judiciária através do sistema 

Serasajud. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 02/04/2019, às 13h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 
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contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 25 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011474-44.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DA TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005881-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA RAVANELLO (REQUERENTE)

LILIAN RECH WOYDA (REQUERENTE)

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (REQUERENTE)

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005881-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA, LILIAN RECH WOYDA, CATIA REGINA RAVANELLO, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI Vistos em Correição, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre Catia Regina Ravanello, Tainara Ravanello Carbonieri e 

Alfredo de Oliveira Woyda, Lilian Rech Woyda, noticiado nos autos (id. 

n°14882757), para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais 

apenas entre as partes, não vinculando órgãos públicos e o Cartório de 

Registro de Imóveis/Tabelionato de Notas. Isto porque, segundo o art. 108 

do Código Civil, “não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é 

essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, 

transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de 

valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”. Desta 

forma, não pode acordo extrajudicial entabulado entre particulares, mesmo 

que homologado judicialmente, suprir a necessidade de escritura pública 

para dar validade jurídica à presente permuta para fins de registro 

imobiliário fora das exceções legais. Além disso, a presente homologação 

não tem o condão de determinar ao Cartório de Registro de Imóveis para 

que realize a averbação nas matrículas, uma vez que a justificativa trazida 

pelas partes baseou-se em eventual erro do próprio Cartório, o que, ao 

ver do Juízo, não ocorreu, pois, conforme narrado na petição inicial, o erro 

foi na construção em local equivocado, não se aplicando o art. 212 da Lei 

de Registros Públicos. Em relação ao ITBI (Imposto de transmissão de bens 

imóveis), trata-se de um imposto municipal, previsto no Código Tributário 

Municipal de Primavera do Leste – MT entre os artigos de 204 a 212-A. 

Prevê o art. 205, III do referido Código, que incide o ITBI também em relação 

às permutas. O art. 207, II, por sua vez, estipula quem são os sujeitos 

passivos da obrigação tributária: Art. 207 O sujeito passivo da obrigação 

tributária é: (...) II - nas permutas, cada uma das partes pelo valor 

tributável do bem ou direito que recebe. (Redação dada pela Lei nº 

1659/2016). Ademais, não há, salvo melhor Juízo, nenhuma hipótese legal 

de não incidência para o presente caso, pelo equívoco na construção no 

terreno vizinho, por esta razão não cabe ao Magistrado determinar a 

dispensa no pagamento do tributo, somente se houvesse dispensa legal 

para o pagamento, o que, a princípio, não se verifica. Portanto, em relação 
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a essas questões, fica a cargo do cartórios extrajudiciais (tabelionato de 

notas) e/ou Serviço Registral, bem como ao Município (ITBI), se lhes for 

apresentada esta sentença, a análise da necessidade ou não de escritura 

pública, pagamento de ITBI e emolumentos de escritura e/ou registro. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Após, proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE. 

Primavera do Leste - MT, 25 de outubro de 2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010550-96.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em 

tramite entre as partes acima identificadas. Em petição de Id. 10116707, as 

partes informaram que visando por fim a demanda, transacionaram, 

requerendo, assim, a homologação do acordo. Assim, verificando que os 

advogados das partes possuem poderes para transigir, conforme 

procurações encartadas no Id. 3554395 e 10116830, a homologação de 

rigor se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por 

sentença. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001552-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELI PADILHA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001552-93.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCIELI PADILHA RODRIGUES 

EXECUTADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, consistente no depósito 

espontâneo da executada LG no valor de R$ 942,93 (...) e depois no 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 1.532,97 (...) da LG e R$ 2.475,91, da 

Eletromar, totalizando o depósito/bloqueios o valor de R$ 4.951,81 (...) 

conforme decisão prolatada e documentos juntados, cujos valores foram 

depositados em conta judicial única do TJMT. As devedoras, intimadas, 

não impugnaram a penhora, tendo inclusive a LG manifestado pela 

concordância com a liberação, ao passo que a outra executada 

permaneceu inerte. O credor indicou dados para a emissão do alvará. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, devendo ser observado, em caso de liberação a advogado (a), se 

o mesmo (a) detém procuração com poderes para receber valores e dar 

quitação. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após liberado o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004625-73.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALTIVO MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.606,88 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012206-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012206-54.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDIR PES EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 6.370,90 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010938-33.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANSAO DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010938-33.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SANSAO DE SOUZA MAIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 4.748,57 (...), o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não 

impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou 

concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou 

dados para a emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito 

e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010202-44.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GERALDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 10.027,72 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011531-28.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERBI LUIZ DE LUCAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011531-28.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: GERBI LUIZ DE LUCAS 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação 

de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.122,65 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-77.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN STEFANI HUZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILSON NAVARRETE LINHARES OAB - MT11302/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KUKA MALUKA ESPAÇO INFANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010754-77.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LILIAN STEFANI HUZYK 

REQUERIDO: KUKA MALUKA ESPAÇO INFANTIL Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

661,99 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000301-74.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CLEUSA VICENTE EXECUTADO: 

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.141,14 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s), no id. 11993593 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Indevidos honorários da execução de sentença, conforme 

art. 54/55 da Lei 9.099/95. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010904-58.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010904-58.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO FERNANDO DE 

ANDRADE EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 8.749,26 (...), o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não 

impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou 

concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou 

dados para a emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito 

e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010667-58.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010667-58.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: EVANDRO JORGE ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença complementar do saldo 

devedor remanescente, na qual houve o adimplemento da obrigação, 

conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante bloqueio 

bacenjud no valor de R$ 1.131,76 (...), o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a penhora, 

conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância com o 

bloqueio a título de pagamento. O credor indicou dados para a emissão do 

alvará. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, devendo ser observado, em caso de liberação a advogado (a), se 

o mesmo (a) detém procuração com poderes para receber valores e dar 

quitação. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após liberado o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA CONCEICAO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & CHAVES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002879-73.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO SERGIO DA 

CONCEICAO RODRIGUES EXECUTADO: SILVA & CHAVES LTDA - ME 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 4.043,38 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Os embargos à execução ficam acolhidos, tendo 

em vista que aos seus termos aderiu a parte exequente. Registre-se que, 

casos como este prestigiam e valorizam a Justiça, ao tempo em que 

enobrece sobremaneira a Advocacia, pela pronta congruência das partes, 

representadas pelos respectivos patronos, em busca do que é correto. O 

advogado (a) é realmente indispensável à Administração da Justiça! Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010968-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010968-68.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: EVANDRO JORGE ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 13.183,40 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011793-75.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY TAVEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011793-75.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ARLEY TAVEIRA MACHADO 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 781,96 (...) a titulo 

de pagamento complementar/saldo devedor remanescente, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor, intimado, não se 

manifestou nos autos, indicando dados bancários para depósito. Desta 

forma, a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento 

pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Aguarde-se manifestação do credor, 

indicando conta para depósito. Entendo necessária, ainda que para 

reiterar o pedido na conta indicada para a liberação anterior, já realizada. 

Havendo requerimento no prazo de 15 (quinze dias) a contar da intimação 

desta sentença, expeça-se de imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Caso contrário, dê-se 

baixa nos Autos junto ao sistema PJe. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010537-34.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER GLASSES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN OAB - MT0015878A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

CLEUDISON DE SOUZA BASTOS OAB - BA25160 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010537-34.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA PRIMAVERA LTDA - EPP 

EXECUTADO: MASTER GLASSES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 873,86 (...) a titulo 

de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O 

credor requereu a liberação do valor mas se esqueceu de indicar dados 

bancários para a expedição do alvará. Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). OBSERVE QUE O ALVARÁ DEVE 

SER EXPEDIDO PARA MASTER GLASSES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

CONFORME SENTENÇA PROLATADA, E NÃO PARA A RECLAMANTE 

ÓTICA PRIMAVERA LTDA. Intime-se a parte Master Glasses para indicar 

os dados bancários, em 15 dias e expeça-se o alvará. A intimação deve 

ser pessoal, pela forma possível (telefone, e-mail, carta), visto que não 

consta advogado cadastrado no sistema para receber intimação. Caso 

ainda assim não se manifeste a credora Master Glasses, arquive-se os 

Autos. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173193 Nr: 6908-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ATAIDE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB-MT 24.727, EDSON CORREA DA SILVA - OAB:22655/O

 Autos código 173193

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da decisão que determinou a 

suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação 

formulada pelo acusado EDER ATAIDE GARCIA (fls. 51/59)

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 50 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos comprovantes de residência fixa e 

do exercício de atividade licita (fls. 51/59).

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 50, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência 

de instrução para 28/01/2019 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 
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ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa.

Considerando que o réu Eder Ataide Garcia reside na Comarca de 

Rondonópolis/MT, expeça-se carta precatória para o seu interrogatório, 

consignando o prazo de 60 dias.

Após, voltem conclusos.

Por fim, oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada à fl. 50 no cadastro do acusado, no 

prazo de 48 horas.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 58937 Nr: 6568-60.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KUMBIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar MARCELO 

KUMBIER devidamente qualificado nos autos, às penas do artigo 14, caput, 

da Lei 10.826/03..Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do 

art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções 

Penais.Condeno o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais.Outrossim, encaminhem-se a arma e as munições apreendias 

ao 44º Batalhão de Infantaria Motorizado, a fim de que sejam destruídas, 

nos termos do art. 25 da Lei n. 10.823/03.P.R.I.C.Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209977 Nr: 4127-57.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Considerando que o apenado deixou de comparecer ao presente ato, 

apesar de devidamente intimado, redesigno a audiência para o dia 

26.10.2018 às 16:00 horas, consignado que o seu não comparecimento 

ensejará sua prisão.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Jacqueline Mara de Arruda, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208335 Nr: 3366-26.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LOPES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 24 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 108849 Nr: 8038-24.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JONAS SILVA CRUZ, JOSÉ GERALDO 

DA SILVA, SIDNEI FERREIRA DA SILVA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 

CLARES, EDSON LACHI, DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO, RAFAEL BARROS 

TEIXEIRA DA ROSA, KAWARA JASMINE MARQUES ARAÚJO, SILVANA 

CRISTINA DA SILVA BARBOSA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212/MT, JOSE AECIO PIRES SALOME - OAB:3111, LEOPOLDO 

QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar 

JOSÉ JONAS SILVA CRUZ, JOSÉ GERALDO DA SILVA, SIDNEI FERREIRA 

DA SILVA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CLARES, EDSON LACHI, 

SILVANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA, KAWARA JASMINE MARQUES 

DE ARAUJO, RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA e JOÃO BATISTA 

VIEIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do 

art. 157, §2º, incisos I, II e V, (por sete vezes) e art. 288, paragrafo único, 

ambos do Código Penal, e absolve-los das penas do artigo 288, caput, do 

Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo 

Penal.Passo à dosimetria das penasJOSÉ JONAS SILVA CRUZ.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 77/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti, 

matrícula 9041, Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, 

usufruirá folga compensatória no período de 03 a 07/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Marciléia Capitanio Muller de Souza 

(matrícula 1140) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, no período de 03 a 07/12/2018, 

durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 77/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti, 

matrícula 9041, Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, 

usufruirá folga compensatória no período de 03 a 07/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Marciléia Capitanio Muller de Souza 

(matrícula 1140) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, no período de 03 a 07/12/2018, 

durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 197 de 760



PORTARIA N.º 78/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Elite Capitanio, matrícula 5381 – Gestora 

Judiciária da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

estará afastada de suas funções no período de 21 a 23/11/2018, em 

virtude de folgas compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelly Mayara Cimi (matrícula 34680) – 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, no período de 21 a 23/11/2018, 

durante o afastamento da titular.

 Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

 

1001765-90.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos acerca da petição da Parte Requerente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005750-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO(A))

 

1005750-67.2017.8.11.0040 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 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003062-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1003062-35.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, TENDO EM VISTA O DEPÓSITO EFETUADO PELA 

EXECUTADA.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005521-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE (EXECUTADO)

 

1005521-73.2018.8.11.0040 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, 25 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002652-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

1002652-40.2018.8.11.0040 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 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002838-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

SULA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. 

(RÉU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

AGNO MARTINS (TESTEMUNHA)

EDSON LUIZ CHAGAS (TESTEMUNHA)

 

1002838-97.2017.8.11.0040 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 Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006698-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VIGANO PICCOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

1006698-09.2017.8.11.0040 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 Apelada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005402-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANDRE GONCALVES COSTA (EXECUTADO)

 

1005402-49.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004685-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CAROLINE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

1004685-03.2018.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 25 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004685-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CAROLINE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

1004685-03.2018.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 25 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005779-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO DALASEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN OAB - MT24849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIBERT MARTELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005779-83.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CELSO ANTONIO DALASEN EXECUTADO: ERIBERT 

MARTELLI Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que 

apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme ordem 

de serviço nº. 02/2016. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena 

de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE a cônjuge da executada, se casada 

for, ou terceiro garantidor, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos 

artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo 

pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99619 Nr: 2265-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ, ALCINO MANFROI, IRACEMA 

MANFROI, ALFREDO JANDT, SELMIRA LANZ, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, 
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CATARINA SARTORI ZANOLLA, CELSO SIBINO (SILVINO) ZANATA, 

CLAIR REOLON, ILDO JOSE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:MT 271, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT-3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PECZEK - 

OAB:22437-0, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Autos n. 2265-18.2013.811.0040 – Código Apolo: 99619.

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 1.142/1.144, os exequentes apresentaram 

impugnação ao cálculo realizado pela Contadoria Judicial (fl. 1.123), 

aduzindo a ausência do valor relativo as custas processuais (50%), bem 

como da multa (10%) e honorários (10%), além da incidente de correção e 

juros legais. Aduz ainda que do mencionado cálculo não tem como saber 

quais parâmetros foram utilizados e quais datas para correção e juros.

 Os executados se manifestaram às fls. 1.157/1.159, aquiescendo tão 

somente com a ausência dos cálculos adicionais determinados à fl. 1.119.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Sem delongas, em análise à planilha de cálculos elaborada pela 

Contadoria Judicial, constato que a impugnação apresentada pelos 

exequentes merece parcial acolhimento, eis que de fato não considerou o 

percentual relativo as custas processuais fixadas quando da prolação da 

sentença, assim como os honorários e a multa fixados na fase de 

cumprimento de sentença (fl. 1.119).

 Quanto a incidente de correção e juros, observa-se que os cálculos 

estão em consonância com a sentença proferida, bem como o acórdão, 

não merecendo acolhimento a irresignação dos embargantes.

 Desta feita, retornem os autos à Contadoria Judicial para adequação do 

cálculo, conforme acima exposto.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, assinalando prazo de 

10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, diante da renúncia de fl. 1.135, INTIME-SE o executado 

Alfredo Jandt para regularizar sua representação processual, no prazo de 

10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 227-34.1993.811.0040

 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: CARLA CINARA PILATTI, ELONE MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALITA HILLMANN GRANKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Autos n. 227-34.1993.811.0040 – Código Apolo: 1862.

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, da v. decisão proferida no AI n. 

1012043-42.2018.8.11.0000.

 No que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual 

deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara 

de Direito Privado via Malote Digital.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação exarada às fls. 661/662.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117455 Nr: 8283-21.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, JARBAS LEITE 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA, DANTE GAZOLI 

CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SERGIO 

ANTONIO MEDA - OAB:6320

 Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de acolher ambos os embargos de 

declaração apresentados, já que ausente qualquer dos vícios elencados 

no art. 1022 do atual CPC.Cumpra-se o já determinado na sentença 

proferida.Às providências.Sorriso/MT, 24 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.: 29763 Nr: 4192-97.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos nº4192-97.2005.811.0040 (Cód. 29763)

Vistos etc.

 Considerando o teor da decisão de fl. 344, bem como da certidão de fl. 

347 (Provimento nº 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça), nesta 

oportunidade procedo a assinatura digital do alvará de levantamento, 

devendo a Secretaria enviar cópia ao Departamento competente do TJMT 

para as providências pertinentes.

 No mais, intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito, requerendo o que entender de direito.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33022 Nr: 2188-53.2006.811.0040

 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: LUCIVAN MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA - EPP, ITAÚ 

SEGUROS S/A, TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431, ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:11620-B, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687, KELLY 

CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:6.088/MT, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ - OAB:8506-A, VALMIR BRITO DE MORAES - 

OAB:PR-12098-B

 Autos n. 2188-53.2006.811.0040 – Código Apolo: 33022.

 Vistos etc.

 Ante os documentos apresentados pelos causídicos subscritores do 

petitório de fls. 979/980 (fls. 981/896), entende que restou suficientemente 

demonstrada a cientificação da mandante.

 Desta feita, CUMPRA-SE conforme determinado no segundo parágrafo da 

decisão de fl. 978, INTIMANDO-SE a requerida Sinal Verde Service LTDA 

para regularização da representação processual, assinalando o prazo de 

10 (dez) dias, bem como as advertências legais para o caso de inércia.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação de fl. 978.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 115302 Nr: 6588-32.2014.811.0040

 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: FRANCISCA FELIPE DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEROMILTON AUGUSTO DORNAS, JERONIMA 

DORNA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970/B

 “Vistos etc. Homologo a desistência manifestada pela parte-ré quanto as 

testemunhas acima. Encerrada a instrução, abra-se vista dos autos às 

partes, pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para apresentação de 

seus memoriais finais. Após, conclusos para prolação de sentença. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 2414-68.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PARTICHELI, TARCISO PARTICHELI, 

ALUISIO PARTICHELI, ADELOR CORDOVA DE BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP 258.420, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - OAB:16988, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Luiza Lermen - OAB:

 . Após o trânsito em julgado da presente sentença, o que deverá ser 

certificado nos autos, expeça-se o competente alvará de levantamento do 

valor bloqueado nos autos em favor do impugnante Adelor Cordova de 

Bitencourt.Também após o trânsito em julgado certificado nos autos, 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

provocação do interessado quanto aos honorários de sucumbência, 

proceda-se a reclassificação dos autos e dê seguimento ao processo na 

forma do art. 523 do CPC. Nada sendo requerido no prazo acima, ao 

arquivo.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116191 Nr: 7255-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7255-18.2014.811.0040 – Código: 116191.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 No mais, considerando as tentativas infrutíferas de citação pessoal, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo 

constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses do demandado, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146568 Nr: 2260-88.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

SORRISO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17381/O, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Autos n. 2260-88.2016.811.0040 – Código Apolo: 146568.

 Vistos etc.

 Cuidam-se de embargos de declaração ofertados pelo CARTÓRIO DO 1º 

OFÍCIO DA COMARCA DE SORRISO em face da sentença proferida às fls. 

46/47, alegando, em síntese, a omissão mesma em relação aos honorários 

de sucumbência (fls. 48/52).

 Certificou-se o decurso do prazo para manifestação da parte embargada 

(fl. 54).

 Vieram os autos conclusos.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

 Pois bem. In casu, entendo que a sentença proferida nos autos merece 

reforma, haja vista que a mesma de fato contém omissão com relação aos 

honorários de sucumbência.

 Diante de todo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS interpostos, e lhes 

DOU PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, a fim de que passe a 

constar o seguinte: “FIXO os honorários advocatícios no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC”, MANTENDO-SE, no 

mais, o decisum embargado em seus exatos termos.

 IMTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133687 Nr: 7273-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, DIOGO RICARDO BAVARESCO, JOSÉ FLÁVIO, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE 

MARTINS, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, D AQUINO JOSE BORGES 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:65216, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO R 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 201 de 760



 Autos n. 7273-05.2015.811.0040 – Código: 133687.

 Vistos etc.

 Ante o trânsito em julgado do acórdão de fls. 211/214 (fl. 215), o qual 

manteve na íntegra a sentença proferida nos autos de embargos à 

execução n. 11050-95.2015.811.0040 – Código: 140887, DETERMINO a 

imediata retificação do polo passivo da demanda, excluindo-se Diogo 

Ricardo Bavaresco e Gisele Paula Cella Bavaresco.

 Sem prejuízo, DETERMINO ainda seja procedida a baixa de eventual 

penhora realizada sobre bens de propriedade de Diogo Ricardo 

Bavaresco e Gisele Paula Cella Bavaresco, decorrente da presente 

execução.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para providenciar o necessário à 

distribuição da missiva expedida para citação do executado José Flavio, 

eis que àquela de fls. 193/205 foi devolvida em razão do não pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 7671-20.2013.811.0040

 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: JOÃO BATISTA FERNANDES PEREIRA, MARIA DE 

FATIMA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido inicial, DETERMINANDO 

seja expedido o competente alvará em favor dos requerentes JOÃO 

BATISTA FERNANDES PEREIRA e MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE 

SOUSA, qualificados nos autos, para levantamento da importância 

correspondente à 2/3 (dois terços) do valor relativo ao seguro de vida 

contratado pelo de cujus RAIMUNDO NONATO SOUSA PEREIRA, firmado 

quando da contratação do Consórcio Nacional Honda (fls. 16/18 e fls. 

29/30), ressalvando expressamente os direitos de terceiros ou herdeiros 

não citados ou não mencionados no processo.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.TRANSITADA EM JULGADO, 

expeçam-se os competentes alvarás e, em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Às providências.Sorriso/MT, 

23 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 3371-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO SANINI, LAURINDO PEDRO 

SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3371-20.2010.811.0040 – Código: 60073.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal dos executados, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITEM-SE os executados por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

fazendo constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses dos demandados, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 195513 Nr: 7097-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE LÍRIO SERVILHA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA 

DE AVILA - OAB:10263-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 23 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.: 189531 Nr: 3825-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DAL SOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORIAL IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO OS PRESENTES EMBARGOS COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P.R.I.C.TRANSITADA EM JULGADO a presente 

sentença, TRASLADE-SE cópia para os autos em apenso e, INTIMEM-SE 

os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento da execução.Também após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139993 Nr: 10621-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTELLA, LENINHO BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10621-31.2015.811.0040 – Código: 139993.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal dos executados, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITEM-SE os executados por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

fazendo constar as advertências de praxe.
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 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses dos demandados, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193882 Nr: 6264-03.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE ARAÚJO HONEGGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 23 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.: 57043 Nr: 897-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FIORELLO ROSSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MATTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROGERIO DA SILVA - 

OAB:8.888-MS, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 897-76.2010.811.0040 – Código: 57043.

 Vistos etc.

 Na toada da petição de fls. 66/67, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens sujeitos à penhora, sob pena de 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, 

inciso IV, do CPC.

 Indicados eventuais bens, PROCEDA-SE a penhora, avaliação e intimação 

(art. 829, § 1º, do CPC).

 Relativamente ao pedido de suspensão da CNH e cartões de 

crédito/débito do executado entendo que não merece acolhida, pois tais 

medidas não tem o condão de promover a satisfação do débito.

 Em tese, para serem admitidos, os pedidos da parte exequente devem 

estar vinculados a uma ordem lógica de causa e efeito com a própria 

satisfação do crédito ou com a indução do devedor ao adimplemento, tal 

como ocorre com a multa coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH e cartões 

de crédito do executado não consubstanciam medidas necessárias para 

assegurar tal intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de 

cartões de crédito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193880 Nr: 6262-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SEIXAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE a autora e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96551 Nr: 8513-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO CARLOS BRANCO 

JÚNIOR - OAB:SP-86475

 Autos n. 8189-44.2012.811.0040 – Código: 96251.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 INDEFIRO a expedição de ofício às cooperativas de crédito, haja vista que 

a busca via bacenjud também as alcança.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117941 Nr: 8636-61.2014.811.0040

 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: RTM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:16271/E, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8636-61.2014.811.0040 Código: 117941

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de Abril de 

2019, às 14h00min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das 

partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 

354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE o estudo social do caso, pela equipe 

multidisciplinar forense, visando averiguar as necessidades do infante e a 

possibilidade do requerido.

Por fim, DESENTRANHE-SE a manifestação de fls. 63-70, e PROCEDA-SE a 

juntada aos autos em apenso (cód. 52450), eis que se refere aquela 

demanda.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60283 Nr: 3580-86.2010.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIO TAVARES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJAINA FERREIRA FRANCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SULAMITA MARIANA TELLI 

BLOSS - OAB:14936

 Autos n. 3580-86.2010.811.0040 – Código Apolo: 60283.

 Vistos etc.

 Pelas razões expostas na decisão de fls. 87/88, INDEFIRO o requerimento 

de fl. 89.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação supramencionada, 

arquivando-se os autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150384 Nr: 4328-11.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 Pelo exposto, recebo e dou provimento aos embargos de declaração 

apresentados para o fim de HOMOLOGAR a desistência manifestada por 

Luiz Alberto Verle, razão pela qual julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do CPC.Custas eventualmente 

remanescentes, pelo embargante. Honorários advocatícios na forma 

acordada.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se, mediante as anotações pert inentes.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 24 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.: 35502 Nr: 4633-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LIMA QUEIROZ, VITÓRIO 

ANGELO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO, THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 4633-44.2006.811.0040 Código: 35502

 Vistos etc.

 DEFIRO a retirada das precatórias pelo exequente conforme requerido à 

fl. 306.

Ademais, em atenção ao pleito de fls. 248-250, tendo em vista que o 

executado VITÓRIO ANGELO CELLA devidamente citado não efetuou o 

pagamento do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores via 

BACENJUD.

Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477.

No mais, restando infrutífera a medida acima para a satisfação do débito e, 

diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 

782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), 

devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD.

 Às providências.

Sorriso/MT,22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131658 Nr: 6590-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Autos n. 6590-65.2015.8.11.0040 Código: 131658

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes JULIA PEREIRA DA SILVA, representada pela genitora 

LUANA PEREIRA DOS SANTOS MARANHÃO, assistida pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL e LEANDRO BARBOSA DA SILVA, que passa a 

fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais 

efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo 

Civil.

 Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a exequente para manifestar-se acerca do 

cumprimento integral da obrigação assumida e/ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUSTAS e HONORÁRIOS na forma pactuada.
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 P.R.I.C.

 Às providências.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39890 Nr: 2713-98.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17870, FELIPA PELEGRINI - OAB:16064, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5376/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - 

OAB:12419, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos n. 2713-98.2007.811.0040 – Código: 39890.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 

10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 4906-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIUCIMAR JOÃO MARZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO - 

OAB:OAB - SP 91537, LUIZ RODOVIL ROSSI - OAB:, Pedro da Silva 

Dinamarco - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Autos n. 4906-86.2007.811.0040 – Código: 42101.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121189 Nr: 38-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL, CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DUCATI WERWORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Autos n. 38-84.2015.811.0040 – Código: 121189.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38125 Nr: 1015-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, em consonância ao entendimento prevalente dos Tribunais, 

e ante a inércia do executado após devidamente citado, DEFIRO o pedido 

de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente a executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.Resultando 

frustrada a penhora, intime-se o exequente para requerer o que de direito, 

em 10 (dez) dias.Após, CONCLUSOS.Às providências.Sorriso/MT., 22 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.: 157803 Nr: 7947-46.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA REGINA SAUSEN VERLE, LUIZ ALBERTO VERLE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGERIO BIRCK SAUSEN - ESPÓLIO, 

RUDI SAUSEN - ESPÓLIO, PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

GUILHERME DIEL SAUSEN, MARA REGINA DIEL SAUSEN, DENISE BIRCK 

SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 Pelo exposto, com fundamento no art. 1022, incisos II e III do CPC, recebo 

os embargos de declaração apresentados e dou provimento ao mesmo 

para sanar as omissões apontadas, conforme deliberações exaradas nos 

parágrafos anteriores.No mais, determino à Secretaria da Vara que 

certifique a informação trazida pela petição de fls. 1376/1376verso, 

adotando todas as providências pertinentes ao cadastramento do i. 

Advogado, bem como retificando a certidão de fl. 1380, se for o 

caso.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 24 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.: 94152 Nr: 5834-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, ANNILEIDY CORDEIRO 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNILEIDY CORDEIRO SOUSA, HSBC BANK 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13994-A, FABRICIO ALVES 

MATTOS - OAB:12.097-B, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos nº 5834.61.2012.811.0040 (Cód. 94152)

Vistos etc.

 Considerando o teor da sentença de fl. 333/333verso, bem como das 

certidões de fl. 334 e 335 (Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça), nesta oportunidade procedo a assinatura digital do 

alvará de levantamento, devendo a Secretaria enviar cópia ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92490 Nr: 4071-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Pelas razões acima, INDEFIRO o requerimento apresentado pela TR 

Predicon Terraplenagem e Pavimentação Ltda no que pertine a intimação 

do Administrador Judicial renunciante para restituir o valor de R$ 

86.235,03 (oitenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e três 

centavos), eis que perfeitamente regular o levantamento efetuado.A 

propósito, intime-se o atual Administrador Judicial para informar, no prazo 

de 10 (dez) dias, se houve a regularização quanto ao pagamento de sua 

remuneração.Sem prejuízo do acima determinado, certifique a Secretaria 

se houve o depósito mensal do valor correspondente a 40% da 

remuneração devida ao atual Administrador Judicial. Não tendo havido, 

intime a empresa TR Predicon para fazê-lo no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas.Intimem-se. Ciência ao MPE. Às 

providências.Sorriso/MT, 24 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 4019-63.2011.811.0040

 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: NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA 

POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Pelo exposto, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de 

declaração apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, 

CONDENO os embargantes ao pagamento da multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 23 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.: 91224 Nr: 2803-33.2012.811.0040

 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: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 Autos nº 2803-33.2012.811.0040 – Código: 91224.

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as testemunhas do Juízo Clóvis e Juliana no endereço 

indicado às fls. 460-461, para que compareçam a nova audiência de 

instrução que DESIGNO para o dia 03 de Abril de 2019, às 15h00min, sob 

pena de condução coercitiva.

INTIMEM-SE as partes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 5040-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIS SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANHEMBI ALIMENTOS 

OESTE LTDA, NARDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 
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PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10.453/MT

 Autos n. 5040-45.2009.811.0040 – Código: 54702.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Relativamente ao pleito de fls. 540/541, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor indicado, 

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

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52450 Nr: 2935-95.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:16271/E, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Autos n. 2009/267 Código: 52450

 Vistos etc.

Após a juntada da manifestação do executado a estes autos, conforme 

determinado nos autos em apenso, INTIME-SE a exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo acima, CONCLUSOS para análise.

 Às providências.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 2414-68.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PARTICHELI, TARCISO PARTICHELI, 

ALUISIO PARTICHELI, ADELOR CORDOVA DE BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP 258.420, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - OAB:16988, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Luiza Lermen - OAB:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para dar 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo in albis.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a autora não deu andamento ao feito, evidencia-se 

óbice intransponível à sentença de mérito.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos estritos limites enunciativos do artigo 267, III, c/c § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131127 Nr: 5941-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Autos nº 5941.03.2015.811.0040 (Cód. 131127)

Vistos etc.

 Considerando o teor da decisão de fl. 192, bem como da certidão de fl. 

195 (Provimento nº 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça), nesta 

oportunidade procedo a assinatura digital do alvará de levantamento, 

devendo a Secretaria enviar cópia ao Departamento competente do TJMT 

para as providências pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129154 Nr: 4858-49.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Autos nº 4858.49.2015.811.0040 (Cód. 129154)

Vistos etc.

 Considerando o teor da sentença de fl. 192, bem como da certidão de fl. 

193 (Provimento nº 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça), nesta 

oportunidade procedo a assinatura digital do alvará de levantamento, 

devendo a Secretaria enviar cópia ao Departamento competente do TJMT 

para as providências pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16752 Nr: 856-56.2003.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 856-56.2003.811.0040 Código: 16752

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora formulado às fl. 752-753, 

INTIME-SE a exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha conforme 

requerido à fl. 753.

 Às providências.

Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22821 Nr: 3092-44.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 3092-44.2004.811.0040 Código: 22821

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a concordância manifestada à fl. 548, CUMPRA-SE conforme 

determinado à fl. 547.

 Às providências.

Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22820 Nr: 3091-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS, LDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 3091-59.2004.811.0040 Código: 22820

 Vistos etc.

 Ante a concordância manifestada à fl. 856, CUMPRA-SE conforme 

determinado à fl. 855.

 Às providências.

Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35155 Nr: 4291-33.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LOURIÊ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 363/2006 – Código: 35155.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148200 Nr: 3433-50.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE JULIÃO - 

OAB:345.803/SP, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 Certifico e dou fé que a certidão de fl. 272 está equivocada e deve ser 

desconsiderada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006182-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR APARECIDA FERREIRA ZANELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006182-52.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006245-77.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. ANOTE-SE. DESIGNO audiência de mediação para o dia 03 de 

Fevereiro de 2018, às 08h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. No ponto, considerando que a parte autora indicou 

expressamente na exordial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência, no prazo estabelecido no artigo 334, § 5º, do 

CPC. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1º e 2º do art. 335. Consigno 

que, informando a parte demandada desinteresse na composição, o prazo 

para contestação começará a fluir do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006238-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006238-85.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada Juizado Especial desta Comarca, 

tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente pelo Sistema PJE, 

razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo 

Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006031-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006031-86.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em seguida, CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006066-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIMAR CEZAR BETT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006066-46.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A em 

desfavor de ERIMAR CEZAR BETT, qualificados no presente feito, 

aduzindo que por contrato de financiamento, concedeu um crédito ao 

requerido destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente 

descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi 

constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de busca e 

apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os 

pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve 

o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, 

levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora do 

devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da 

lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na 

pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1006218-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006218-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA REQUERIDO: ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM Vistos 
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etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência para sustação de protesto 

ajuizada por SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA em face de 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

é loteadora responsável pela comercialização do loteamento Cidade 

Jardim, sendo que quando da entrega do loteamento aos moradores foi 

constituída a Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento 

Residencial Cidade Jardim, ora requerida. Alega que para manutenção do 

loteamento fora estipulada taxa de associação no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta) reais, sendo que à Loteadora caberia o rateio das 

despesas no percentual de 10% sobre a taxa por lote de sua titularidade 

não comercializada, conforme estipulado em contrato padrão. Segue 

narrando que ao ser constituída a Associação dos Moradores restou 

estabelecida na assembleia realizada em 05 de Abril de 2016 que o 

percentual de rateio a cargo da Loteadora passaria a ser de 50% por lote 

não comercializado, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, e após esta 

passaria a arcar com a integralidade do valor. Afirma ainda que, em 

decorrência do atraso no pagamento de tais taxas, fora notificada pelo 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sorriso para adimplir o débito sob 

pena de ser efetivado o protesto. Ocorre que, segundo alega a autora, o 

sócio proprietário Sr. Fabiano Renato Bortolotti, que anuiu com os termos 

estipulados em assembleia na condição de representante legal da 

loteadora, não detinha poderes para tanto, uma vez que o contrato social 

da empresa prevê que a representação da sociedade será feita por todos 

os sócios conjuntamente, razão pela qual aponta a nulidade do ato 

praticado pelo sócio em assembleia, bem como a inexigibilidade da 

cobrança do percentual de 50% outrora pactuado. Por tais motivos, requer 

em sede de tutela de urgência que seja determinada a sustação do 

referido protesto, ou caso já perfectibilizado que seja determinada a 

suspensão de seus efeitos. É o relatório. Fundamento e Decido. Passo a 

análise do pedido de tutela de urgência vindicado pela autora. Ressai dos 

autos que requer a sustação do protesto e/ou suspensão dos seus 

efeitos. Pois bem, para sua concessão é necessário o preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam: periculum in mora e fumus boni iuris (artigo 

300, do NCPC). “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 ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

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.” Como se vê, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência, é imprescindível a 

demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o primeiro 

requisito corresponde ao fumus boni iuris, em outras palavras, pressupõe 

a demonstração da probabilidade de existência do direito invocado pelo 

autor, afinal, o que se pretende com a presente tutela de urgência é 

assegurar o resultado prático da ação. No caso dos autos, é possível 

emprestar verossimilhança as alegações da requerente quanto a limitação 

dos poderes do sócio proprietário que figurou sozinho na condição de 

representante legal da empresa, o que se evidencia através da cláusula 

oitava constante na segunda alteração contratual e consolidação do 

contrato social da empresa Sorriso Loteamento Urbano LTDA (Id. 

16093878 - Pág. 4), a qual expõe a necessidade de atuação em conjunto 

dos sócios proprietários para representação da sociedade. Ademais, 

basta observar a ata da assembleia geral de instalação de Id. 16094097 

para verificar que apenas o Sr. Fabiano Renato Bortolotti anuiu na 

condição de representante legal da empresa Sorriso Loteamento Urbano 

LTDA, o que coaduna com as alegações iniciais. Por sua vez, o periculum 

in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo irreparável ou de 

difícil reparação ao direito da parte autora, que merece providência 

imediata. No entanto, por se tratar de quantia vultosa, e tendo em vista que 

poderá a requerida trazer à tona novos fatos e provas após o crivo do 

contraditório, mostra-se imprescindível a prestação de caução a fim de 

garantir o juízo. Nesse sentido, observa-se o seguinte julgado: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE AERONAVE – ANULAÇÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO LIMINAR - Tutela antecipada 

parcialmente deferida – Suspensão da exigibilidade das parcelas 

vincendas – Depósito em juízo – Necessidade – Poder geral de cautela - 

Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ- SP 

Agravo de Instrumento AI 20301605220158260000. Órgão Julgador: 35º 

Câmara de Direito Privado. Publicação: 05/05/2015. Julgamento: 04 de maio 

de 2015. Relator: Melo Bueno). Convém destacar ainda, que a prestação 

de caução encontra lugar na margem de discricionariedade concedida ao 

julgador. Firme neste entendimento, ao ver desta magistrada, o bem imóvel 

ofertado pela autora não atende satisfatoriamente a garantia do juízo tal 

qual o depósito judicial do valor discutido, razão pela qual REJEITO o bem 

imóvel ofertado. Desse modo, estando presentes os requisitos legais 

autorizadores, e desde que devidamente garantido o juízo, têm-se que a 

tutela liminar pugnada merece prosperar. Assim, DEFIRO a concessão da 

tutela de urgência para SUSTAR o protesto indicado na inicial ou 

suspender seus efeitos, caso já realizado, CONDICIONANDO, no entanto, 

à prestação de caução mediante o depósito judicial do valor integral do 

débito. No mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de 

Dezembro de 2018, às 14h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os 

requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000234-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000234-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 15959421, REDESIGNO a audiência de interrogatório para o dia 06 de 

Fevereiro de 2018, às 15h00min. INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. 

Sem prejuízo, DETERMINO a realização de estudo psicossocial, conforme 

determinação de id. 11516416. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JUNIOR HEIDMANN (EXECUTADO)
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ALAN CESAR PETKOVICZ (EXECUTADO)

SIMONE DE CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ (EXECUTADO)

MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000737-53.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: SIMONE DE CASSIA 

OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ, ALAN CESAR PETKOVICZ, MARIANE 

OLIVEIRA RODRIGUES, MAYCON JUNIOR HEIDMANN Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S.A. em face de Simone de Cassia Oliveira Rodrigues Petkovicz, Alan 

Cesar Petkovicz, Mariane O. Rodrigues Heidmann e Maycon Junior 

Heidmann, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na 

inicial. A inicial foi recebida no id nº 11895051, determinando a citação dos 

devedores. No id nº 13744520 o exequente junta termo de acordo 

extrajudicial firmado entre as partes, requerendo ao final a expedição de 

termo de penhora do bem ofertado no termo e a suspensão do feito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório, fundamento e DECIDO. Conforme 

se assevera dos autos, cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial, tendo a parte autora apresentado pedido de homologação de 

acordo com consequente suspensão. Inicialmente, anoto a necessidade 

de citação dos devedores, isso porque ainda que os executados tenham 

assinados o termo de acordo extrajudicial, desacompanhados de 

advogado(a), a juntada do termo de acordo não gera efeito de 

comparecimento espontâneo nos autos, sendo necessária o 

aperfeiçoamento da citação dos executados para o prosseguimento do 

feito. Nesse sentido, é o julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR 

AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. 

NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. 

A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a 

presença de advogado constituído, difere do comparecimento para 

apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso 

especial não provido. (STJ - REsp 1394186/MT, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015) – 

grifei. Com efeito, embora o art. 922 do Código de Processo Civil disponha 

que o Juiz, a requerimento das partes, poderá suspender a execução 

“durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação”, a melhor interpretação da regra é no sentido 

de que sua aplicação pressupõe o aperfeiçoamento da relação 

processual, com a citação do executado. Outrossim, semelhante 

entendimento se dá ao analisar o pedido de expedição do termo de 

penhora, tendo em vista a imperiosa necessidade da prévia citação dos 

devedores para a realização do ato constritivo. Assim, não havendo a 

formação completa da relação processual, INDEFIRO o pedido de penhora 

e suspensão do feito. Intime-se a parte exequente para que diga, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se possui interesse em prosseguir com ação. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI BALTAZAR LIMA (EXECUTADO)

CLOVES BENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003909-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA BINSFELD (EMBARGANTE)

JOSE FLAVIO (EMBARGANTE)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EMBARGANTE)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EMBARGANTE)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do oficial de justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002667-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE WENZEL (REQUERENTE)

ALISSON WENZEL DA CRUZ (REQUERENTE)

ALEX WENZEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANOR JOSE BASSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002667-43.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

ILSE WENZEL, ALEX WENZEL DA CRUZ, ALISSON WENZEL DA CRUZ 

REQUERIDO: VANOR JOSE BASSO Vistos, etc. Cuida-se de ação 

declaratória de nulidade de negócio jurídico com indenização por danos 

morais ajuizada por Ilse Wenzel, Alex Wenzel da Cruz e Allison Wenzel da 

Cruz, em face de Vanor José Basso, todos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial. Determinou-se a intimação da 

parte autora para comprovar a condição de hipossuficiência econômica (id 

nº 10969027). Os autores se manifestou no id nº 11598821, ratificando o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, fundamento e decido. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em 

condições de arcar com o ônus da presente demanda sem que 

comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A inteligência 

da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica 

com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo 

presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural. 

Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício 

é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o caput do 

art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos 

autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. No caso em comento, 

embora tenha juntado declaração de hipossuficiência, a narrativa e os 

documentos juntados pelos embargantes não demonstram situação de 

pobreza, vez que a juntada de fatura de água, energia elétrica e contrato 

de aluguel, não são capazes de demonstrar comprometimento da renda 

dos autores. Outrossim, fora juntada apenas a declaração de imposto de 

renda de Ilse Wenzel, o qual declara rendimento anual em 2017 de R$ 

28.461,73, entretanto não foram juntados outros documentos da sua atual 

situação, bem como declaração de imposto de renda dos demais autores, 

o que afasta a condição de miserabilidade, haja vista ter firmado contrato 

de compra e venda no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

Desta forma, infere-se que os embargantes possuem condições 

financeiras que lhe distanciam do conceito de hipossuficientes. Desta 

forma, não havendo provas que evidencie a situação de pobreza dos 

embargantes o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido, 

pois, fazendo uso das palavras da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, a assistência judiciária gratuita “é de caráter restritivo, destinada 

a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- Ap 33355/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 23/08/2017). Ante o exposto, não evidenciada a 

miserabilidade necessária para a concessão do benefício da gratuidade 

da justiça, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo de 15 

(quinze) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, 

sob pena de extinção da demanda (art. 290 do CPC). Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001485-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001485-22.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: HIDRO FIBRAS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, LEILA CRISTINA MARIANI Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Banco Santander Brasil S.A. em desfavor de Hidro Fibras Industria e 

Comercio Ltda. EPP e Leila Cristina Mariani, todos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos da inicial. Determinou-se a intimação do 

exequente para juntar comprovante de pagamento de custas processuais 

no id nº 9278372. O exequente se manifestou no id nº 11032794, juntando 

os comprovantes de recolhimento. No id nº 15677598 o exequente 

requereu a suspensão do feito, aduzindo que as partes transigiram 

extrajudicialmente. É o relatório, fundamento e DECIDO. Conforme se 

assevera dos autos, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, 

tendo a parte autora apresentado pedido de suspensão (id nº 15677598). 

Ocorre que, embora o art. 922 do Código de Processo Civil disponha que o 

Juiz, a requerimento das partes poderá suspender a execução “durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação”, a melhor interpretação da regra é no sentido 

de que sua aplicação pressupõe o aperfeiçoamento da relação 

processual, com a citação do executado. Assim, não havendo a formação 

completa da relação processual, INDEFIRO o pedido de suspensão do 

feito. Intime-se a parte exequente para que diga, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se possui interesse em prosseguir com ação. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000525-66.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GENIVALDO DE SOUZA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de 

ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em face de Genivaldo de Souza dos Santos, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. No 

id nº 4935447 o autor requereu a desistência do feito. Determinou-se a 

emenda para retificar o valor da causa (id nº 10743132). No id nº 

11426473 reiterou-se o pedido de desistência. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, 

analisando o feito, verifico a desistência da parte autora em prosseguir 

com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução do mérito se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, tão 

somente quanto a diferença residual, em relação ao real valor da causa 

(soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). Deixo de 

condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, visto a 

ausência de contraditório formado nos autos. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham 

as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as 

custas processuais, arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a 

intimação, a secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 

352, § 1º e 2º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003207-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA E AUTO PECAS SL LTDA. - ME (RÉU)

SERGIO CELESTINO DE AGUIAR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003207-91.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE AMARO DOS SANTOS RÉU: SERGIO CELESTINO DE AGUIAR, 

MECANICA E AUTO PECAS SL LTDA. - ME Vistos etc. Cuida-se ação de 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Amaro dos 

Santos, em face de Sérgio Celestino de Aguiar, todos qualificadas nos 

autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 11001563 foi 

determinado a emenda a inicial, intimando o autor para que comprove a 

necessidade do benefício da justiça gratuita. No id nº 12278250 

certificou-se o decurso do prazo do autor. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do 

indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora fora devidamente intimada para suprir a 

omissão, consistente na documentação exigida para comprovar 

necessidade do benefício da justiça gratuita, todavia deixou de atender o 

comando da decisão judicial, o que resulta no indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a 

petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte 

julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – 

READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação 

de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a parte embargante ao 

pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a ausência de contraditório. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham 

as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as 

custas processuais, arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a 

intimação, a secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 

352, § 1º e 2º, da CNGC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003638-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARIO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003638-62.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EMANUELLE VENTURA RÉU: SILMARIO PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

ajuizada por Emanuelle Ventura em face de Silmario Pereira de Soua, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id 

nº 10445881 determinou-se a emenda da inicial a fim de juntar documentos 

necessários para analise do pedidos. No id º 11436451 a autora requereu 
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a dilação do prazo para emenda, para mais 30 (trinta) dias. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata 

acerca do indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes 

hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; 

II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. 

Analisando os autos, verifico que a autora fora devidamente intimada para 

suprir a omissão, consistente na juntada de documentos essenciais para a 

propositura da ação, todavia deixaram de atender o comando da decisão 

judicial, em que pese tenha requerido a dilação do prazo, verifica-se que o 

prazo de dilação requerido há muito já se exauriu sem qualquer nova 

manifestação, o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos moldes 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. O parágrafo 

único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial 

deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: BUSCA E 

APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais, todavia suspendo sua exigibilidade 

vez que concedo o benefício da assistência judiciária gratuita. Sem 

honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contraditório. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000620-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE DAIANE POOTER (RÉU)

TRAUDI POOTER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000620-96.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO RÉU: TRAUDI POOTER, JANINE DAIANE 

POOTER Vistos etc. INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca da contraproposta oferecida no id. nº 15748896, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003582-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003582-29.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO RÉU: ICATU SEGUROS S/A, 

SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança com 

pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Katia Gisele de 

Oliveira Langaro em face de Icatu Seguros S.A., todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Determinou-se a 

intimação da parte autora para comprovar a condição de hipossuficiência 

econômica (id nº 10744430). O autor se manifestou no id nº 13237788, 

ratificando o pedido de assistência judiciária gratuita. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não 

se encontra em condições de arcar com o ônus da presente demanda 

sem que comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A 

inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da 

justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural. Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a 

concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso 

dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. No caso em comento, embora tenha juntado declaração de 

hipossuficiência, a narrativa e os documentos juntados pelos embargantes 

não demonstram situação de pobreza. As declarações de imposto de 

renda do ano de 2015 informa a presença de bens e direitos no valor total 

de R$ 281.901,41, bem como informa sua principal ocupação como sendo 

a de “trabalhador na exploração agropecuária”, indicando a propriedade 

de 03 (três) tratores, 01 plataforma de milho e 01 pulverizador, além disso 

as cédulas de crédito bancário juntadas no id nº 4365279 e 4365302, 

demonstra que o falecido marido da autora contratou o financiamento de 

R$ 400.000,00 e R$ 100.000,00 respectivamente, cujas parcelas se 

mostram incompatíveis com os ganhos informados no id nº 13238080, 

inferindo-se que a requerente possuía outros meios de obter renda, no 

caso a exploração agropecuária. Assim, verifica-se que a autora possui 

condições financeiras que lhe distanciam do conceito de hipossuficientes. 

Desta forma, não havendo provas que evidencie a situação de pobreza 

dos embargantes o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido, 

pois, fazendo uso das palavras da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, a assistência judiciária gratuita “é de caráter restritivo, destinada 

a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que 

não se verifica na hipótese. (TJMT - AgR 52164/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). 

Ante o exposto, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da demanda 

(art. 290 do CPC). Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60611 Nr: 3908-16.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA LUZ DE MELLO VARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora a se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 5627-96.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DA SILVA CHAVES, ELOI LUIZ 
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SGANZERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

imtimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o devido cumprimento 

da Carta Precatória n.º 1007535-47.2018.8.11.0002, devendo comprovar 

naquele juízo o pagamento realizado, conforme solicitado no Ofício n.º 

194/2018 oriundo de Várzea Grande - MT.

Sorriso, 24 de outubro de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005348-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL CARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. AINDA, 

INTIMO PARA PROCEDER O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA COMPLEMENTAR Para tanto, deve-se, acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE EMIDIO MIGUEL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa do oficial de justiça, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000766-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEDY WENDELL PUVA (DEPRECADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente para efetivar o 

pagamento da diligência complementar da oficial de justiça, conforme 

certidão retro juntada, bem como requerer o que de direito, no prazo de 15 

dias. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000866-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. P. (AUTOR(A))

M. D. C. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. S. ". S. B. (RÉU)

 

Certifico que deixei de cumprir o determinado, vez que não consta dos 

autos CPF da parte requerida. Diante disso, impulsiono os presentes autos 

com o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar o 

CPF do mesmo para realização da busca via BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002548-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002599-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BENI COQUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003618-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do pedido de extinção da 

presente ação, apresentada pelo Requerido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003092-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003105-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS MUNIZ CORREA (REQUERENTE)

MARIA CIRIACA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 695 Nr: 346-19.1998.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE REQUERIDA, via DJE, acerca da restituição do prazo 

em relação a intimação da decisão/despacho/sentença/impulsionamento 

de fls. 228, nos termos do art. 221 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147241 Nr: 2631-52.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJTC, RDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMR, IJTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI APARECIDA DE 

MELLO - OAB:18497, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte contraria, na pessoa de seu advogado, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ALESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

precatória de inquirição de testemunha, devolvida da Comarca de 

Xanxere-SC, sem o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004472-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DUILTES MAURA SOUSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004497-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILTO LOJOR RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE LOPES DA SILVA OAB - MT0021970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNIR MARIA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001656-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001764-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SCHUSTER CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150063 Nr: 4163-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ANTONIO BAGGIO 

CAVALHEIRO, JOSE FRANCISCO HOFFMANN, LUIZ ALMIR PERTUSATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DETERMINO o bloqueio dos valores de R$ 4.374,66 (quatro mil 

trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) DAS 

CONTAS BANCÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ 

03.507.415/0001-44) correspondente à aquisição de seis caixas com 60 

comprimidos do medicamento Pradaxa 150mg ao paciente Luiz Almir 

Petusatti, seis caixas com 60 comprimidos do medicamento Pradaxa 

150mg ao paciente José Francisco Hoffmann e seis caixas com 60 

comprimidos do medicamento Pradaxa 110mg ao paciente Antonio Baggio 

Cavalheiro.Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se 

com a transferência do valor à conta bancária do Município de Sorriso, o 

qual deverá ser intimado para tanto, a fim de intermediar a aquisição dos 

medicamentos intimando-o que deverá prestar contas nos autos no prazo 

de 30 dias, nos termos do art. 11 do Provimento 02/2015 – CGJ.Com a 

juntada da prestação de contas, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

que se manifeste, o qual poderá adotar as providências necessárias, 

inclusive informar acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretárias de Saúde e de Fazenda e, aos órgãos de controladoria 

interna.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 124589 Nr: 2136-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR APARECIDO DA COSTA DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.128, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128256 Nr: 4356-13.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IODETE PAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

110-111, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários indevidos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126873 Nr: 3519-55.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO BENEDITO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 124000 Nr: 1831-58.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TADEU DIAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 
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artigo 400, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137898 Nr: 9584-66.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MARIA BALZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 22519 Nr: 2744-26.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

403-404, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários indevidos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52179 Nr: 2632-81.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4428/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

112-114, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários indevidos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134002 Nr: 7450-66.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCIANE COSTA CURITIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130892 Nr: 5812-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO ARAUJO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública em fls. 314-315, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130905 Nr: 5824-12.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONYCELIO FERREIRA CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/DHConsiderando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129583 Nr: 5111-37.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/DHConsiderando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130912 Nr: 5831-04.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDNIL VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/DHConsiderando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138153 Nr: 9717-11.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME JUNIOR PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/DHConsiderando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129596 Nr: 5124-36.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TORREZAN SANCHES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/DHConsiderando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 
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contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50003 Nr: 354-10.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BORGES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Intime-se novamente o executado para que junte aos presentes autos a 

guia de depósito judicial, para posterior pagamento à parte, no prazo de 15 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95210 Nr: 7041-95.2012.811.0040

 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: FABIANO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Ante a notícia “não procurado” no AR de fl. 130-vº, bem como ante a 

certidão de fl. 132, intime-se novamente o perito nomeado às fls. 129-vº, 

no endereço: AVENIDA BEIRA RIO, UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – GRANDE 

TERCEIRO – CEP: 78065700, CUIABÁ/MT, telefone: (65) 3363-1157 e (65) 

3363-1155.

No mais, cumpra-se conforme determinado à fl. 129-129-vº.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108430 Nr: 931-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA DE MOURA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a exequente concordou com os valores apresentados 

pelo executado às fls. 167-178, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 3.000,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89848 Nr: 1465-24.2012.811.0040

 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: ROBERTO CARLOS PAZ DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante do Acórdão proferido às fls. 117 que anulou a sentença proferida 

nos autos e determinou a realização de perícia por médico geneticista, 

nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Marcial Francis Galera, 

geneticista, Rua 24 de Outubro, n. 432, Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP: 

78005330, tel: (65)3054-1221 , o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com 

tal realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal.

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

Intime-se o perito para designar dia e horário para realização da perícia, 

comunicando nos autos com antecedência mínima de 15 dias.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98694 Nr: 1270-05.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante do Acórdão proferido às fls. 117-118 que anulou a sentença 

proferida nos autos e determinou a realização de perícia por médico 

geneticista, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Marcial 

Francis Galera, geneticista, Rua 24 de Outubro, n. 432, Centro Norte, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005330, tel: (65)3054-1221 , o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com 

tal realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal.

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

Intime-se o perito para designar dia e horário para realização da perícia, 

comunicando nos autos com antecedência mínima de 15 dias.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 149091 Nr: 3678-61.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

art. 487, I do NCPC, revogando a liminar concedida.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do 

NCPC.Oficie-se ao EADJ para que suspenda o benefício concedido a título 

de tutela antecipada nos presentes autos.Certificado o trânsito e não 

havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo, inclusive na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105559 Nr: 8647-27.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANI PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARIA LUIZA BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Vistos/BG.

Diante da certidão de fls. 714, desconstituo o perito anteriormente 

nomeado do cargo e nomeio como perito judicial o médico ginecologista e 

obstetra Dr. João F. Dantas Neto, endereço: Rua São João, 2194, Vila 

Romana, Sorriso/MT, Telefone(s): (66)3544-3783, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 699.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 201048 Nr: 10196-96.2018.811.0040

 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: ROGÉRIO LEANDRO GEWINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:24151-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Nos termos do artigo 12, § 1º, da Resolução Nº 3 do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de 12 de Abril de 2018, encaminho os presentes autos 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca para que proceda com o 

cancelamento do protocolo de distribuição dos presentes autos, devendo 

ser realizada a devida conversão dos mesmos em processo eletrônico.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84253 Nr: 3460-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA KREBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Renato Canan - 

OAB:11138, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 150-162, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84266 Nr: 3481-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARLOS BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 291-293, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, cumpra-se conforme determinado às fls. 358-360, especialmente 

no que toca aos honorários a serem pagos ao procurador da parte autora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148594 Nr: 3378-02.2016.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: GERALDO PORTELLA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos 

da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado.A não 

comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza 

a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos 

autos.Não há nos autos indícios de que a parte autora atualmente se 

encontra incapacitada para o trabalho, conforme alegado, haja vista não 

constar nos autos exames e atestados médicos atuais atestando a 

incapacidade alegada.Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003900-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO AUGUSTO VELOSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 1003900-12.2016.8.11.0040 Valor 

da causa: $3,803.77 ESPÉCIE: [BASE DE CÁLCULO]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO Endereço: Av. Porto 

Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: 

Nome: PAULO SERGIO AUGUSTO VELOSO Endereço: av.Londrina, 305, 

jardim carolina, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.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, SUELI RIFFEL, digitei. Sorriso, 25 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003871-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR PAULO WONZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 1003871-59.2016.8.11.0040 Valor 

da causa: $1,634.26 ESPÉCIE: [INCENTIVOS FISCAIS]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: Av. 

Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NADIR PAULO WONZ Endereço: Rua Pará, 358, Jardim 

das Acácias, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.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 
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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, SUELI RIFFEL, digitei. Sorriso, 25 

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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010125-02.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA DECORACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010125-02.2011.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar e requerer o 

que de direito, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 

25 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-69.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE DE MEDEIROS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010978-69.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD e RENAJUD, considerando que restou infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), devendo a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento, .bem como ditar os 

rumos da Execução, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001136-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1001136-53.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD e RENAJUD e SIEL considerando que restou infrutíferas as 

consultas, devendo a exequente requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000352-08.2018.8.11.0040. 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 Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

16104781, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002711-28.2018.8.11.0040 Reclamante: GERSIEL DE JESUS DE OLIVEIRA 

Reclamado: BANCO TRIANGULO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006396-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006396-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARINALVA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que retirou uma 

certidão onde se deparou com uma inscrição indevida. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

contratou nenhum serviço ou adquiriu produtos da ré. 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. Vale ressaltar que embora o 

comprovante de endereço não esteja no nome da parte autora, esta no 

nome de pessoa que possui o mesmo sobrenome (id. 11095651), tendo a 

autora declarado que lá reside. 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$116,81 com relação ao contrato nº 0260049566, 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, 24 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: 1002210-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002210-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VILSON DE SOUSA VIANA 

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$89,35 com relação 

ao contrato nº 2121132147. 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, de modo que 

houve bloqueio por inadimplência. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Afirma que houve migração da linha (66) 9689-4561 em 29/12/2012. 

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. Vale ressaltar que o comprovante de endereço está no nome da 

esposa do autor (ID. 12983652). 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 
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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, conforme demonstra o comprovante 

abaixo colacionado: IDENTIFICAÇÃO CPF: 328.327.702-82 Situação do 

CPF: REGULAR atualizado em 27/02/2018 às 15:48 Nome: VILSON DE 

SOUSA VIANA Data de Nascimento: 04/09/1969 (49 anos) Nome da mãe: 

ANTONIA LOPES DE SOUSA CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA 

VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R FRANCISCA ALVES PEREIRA, 

765 [Exibir mapa] Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: SORRISO UF: MT 

CEP: 78890-000 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. CLIQUE NA FIGURA AO 

LADO PARA VISUALIZAR OS TELEFONES VINCULADOS AO DOCUMENTO 

CONSULTADO. ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE Endereço 

Bairro Cidade CEP UF R DAS AZALEIAS, 2973 JARDIM DAS PALMEIRAS 

SINOP 78552-084 MT PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência 

mais antiga: 01/2014 Ocorrência mais recente: 01/2014 Valor total: 89,35 

Data de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade 

Infs. Adicionais 26/01/2014 OUTRAS OPER R$ 89,35 2121132147 Não 

TELEFONICA BRASIL S/A - REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de 

Registros: 2 1 Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 10/04/2018 10/02/2018 781/87 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 453,00 

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 2 

Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 13/06/2014 26/01/2014 2121132147 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 89,35 TELEFONICA BRASIL 

S/A - SAO PAULO / SP 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$89,35 com 

relação ao contrato nº 2121132147, 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, 24 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: 1002242-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002242-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA 

MENDES REQUERIDO: BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Trata-se de ação proposta por VANESSA DE SOUZA MENDES em 

face de BRASIL CARD. e BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA., em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais e c) 

fixação de valores de parcela Alega a parte reclamante, em síntese, que 

ao efetuar compras no estabelecimento da segunda reclamada acabou 

contratando os serviços de crédito ofertado pela primeira reclama. Diz que 

os valores pactuados são diversos dos cobrados e que as faturas e 

cartão de crédito nunca chegaram em sua residência. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A primeira reclamada juntou 

contestação. Relata que a reclamante utilizou o crédito, contudo, ficou 

inadimplente, gerando encargos sobre os valores devidos. Afirma que não 

nenhuma ilegalidade, pois o contrato foi disponibilizado para reclamante e 

a mesma aceitou os termos. Diante da inadimplência houve a anotação dos 

dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A 

segunda reclamada apresentou contestação. Afirma que não houve 

qualquer ilegalidade praticada pela empresa. Informa que contatou 

diversas vezes a reclamante para que a mesma fizesse a retirada dos 

boletos na loja. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Não foi apresentado impuganação. 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, 
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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 parcial em se desincumbir do ônus 

probatório. Em relação ao valor acrescido sobre a utilização de cartão de 

crédito, entendo ser indevido, pois o cartão jamais chegou a ser entregue 

a reclamada, muito menos ser desbloqueado. Ficou expresso no contrato 

que o valor seria devido quando houve utilização, não ocorrendo no 

presente caso. Ficou demonstrada pela segunda reclama que entrou em 

contato, através de e-mail (id 15518027 e 15518025), com a reclamante, 

para que esta fosse a loja fazer a retirada dos boletos. A simples 

ausência de envio dos boletos a residência da reclamada não a exime de 

pagamento, pois os mesmos poderiam ser retirados na loja da reclamada. 

Em defesa apresentada pela primeira reclama, ficou demonstrada que o 

boleto com o valor de R$ 586,40 (quinhentos e oitenta e seis reais e 

quarenta centavos), tratava-se de somatório de parcela vigente do mês, 

na época, com outra que estava inadimplente. A falta de pagamento de um 

boleto, gerou encargos e foi somado juntamente com o valor do próximo 

boleto. 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. Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, para 

tão-somente DECLARAR a inexistência da cobrança do valor pela 

utilização de cartão de crédito, sendo de R$ 7,90 (sete reais e noventa 

centavos), devendo a parte reclamada cancelar as cobranças em seus 

boletos. 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: 1002533-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002533-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OLMIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

OLMIR JOSE DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 666,94 (seiscentos e 

sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece a 

dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 

reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

de prescrição, entendo que não deve prosperar, pois o início da contagem 

do prazo é a partir do conhecimento e não da anotação. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 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$ 666,94 (seiscentos e sessenta e 

seis reais e noventa e quatro centavos), bem como, a retirada definitiva 
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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(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: 1002637-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE KOSTESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002637-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KALINE KOSTESKI 

REQUERIDO: AYMORE Trata-se de ação proposta por KALINE KOSTESKI 

em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, 

em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito no R$ 1.369,60 (mil 

trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) contrato 

00000020027045525000, proveniente de inscrição providenciada pela 

parte reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos 

seus compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois, o reclamante também possui outra restrição posterior. 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 

R$ 1.369,60 (mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta 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(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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003539-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003539-24.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se 

a parte exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos o título extrajudicial dos meses março e abril/2015, sob 

pena de prosseguimento do feito tão somente quanto aos demais títulos. 

Após, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004506-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECIANA SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1004506-06.2017..8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002654-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Trata-se de reclamação proposta 

por DEUZIMAR GAMA DA SILVA em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO, 

em que pretende: a) a concessão de medida liminar para que se abstenha 

de deduzir valores pelo serviços de reservar margem consignável; b) a 

condenação da parte reclamante em danos morais; c) devolução de 

valores. A parte reclamante sustenta realizou contratos de Empréstimo 

Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, sendo informada 

que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente 

de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos 

consignados. Contudo, meses após a celebração do referido empréstimo, 

a parte Autora foi surpreendida com a furtiva inclusão de Cartão de 

Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de 

operação não pretendida pelo autor, e que gera abatimentos mensais no 

benefício previdenciário. Citada, a instituição financeira apresentou 

contestação. Sustenta que não houve nenhuma ilegalidade praticada pela 

empresa, que a reclamante tinha ciência prévia das condições contratuais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. Em 

impugnação, a reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da reclamante/consumidora em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Não houve 

apresentação, por parte da reclamada, especificações sobre a forma de 

cobrança do RMC, para que se pudesse provar que o reclamante tinha 

ciência da contratação dos serviços denominado “Cartão de Crédito com 

“RMC – Reserva de Margem Consignável”. Nota-se que devido a inclusão, 

de forma unilateral pela reclamada, vem gerando descontos no benefício 

da reclamada. Quanto ao dano moral. Destaca-se, por oportuno, que na 

medida em que o banco reclamado admite a realização de empréstimo 

consignado em suas agências bancarias, assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 
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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. A cobrança indevida de serviços não contratado 

implicou em descontos de do benefício previdenciário da parte reclamante, 

contudo, não ficou demonstrado que houve negativação ou qualquer outro 

prejuízo. Entendo que o pedido por danos morais não deve prosperar. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

confirmar a liminar concedida, bem assim JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência da contratação do serviço RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); 2) CONDENAR a instituição financeira 

reclamada a restituir à parte reclamante o valor descontado indevidamente 

sobre o serviço de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável 

(RMC). O referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de desembolso das parcelas, acrescidos de juros legais 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(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: 1004041-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANALDO DE PAULA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA I - A parte reclamante, embora 

intimada através de seu advogado, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação/instrução e julgamento, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 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. 

9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004041-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANALDO DE PAULA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA I - A parte reclamante, embora 

intimada através de seu advogado, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação/instrução e julgamento, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 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. 

9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BIZERRA MANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por PATRÍCIA BIZERRA MANO DA SILVA em face de LOJAS 

AVENIDA LTDA E CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., 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 

no valor de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais) exigida pelas 

reclamadas (Contrato n. 0002105232); e c) a condenação das reclamadas 

a título de indenização por danos morais. A reclamante sustenta que, 

apesar de não ter realizado qualquer contração dos serviços ofertados 

pelas partes reclamadas, foi surpreendida com anotação de seus dados 

em órgãos de restrição ao crédito promovidas por estas, motivadas por 

suposta dívida no valor de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais). 

Decisão concedendo a pretensão liminar encontra-se no Id. 11847704. 

Devidamente citadas, as empresas reclamadas apresentaram contestação 

no Id. 12929308. No mérito, argumentam a inexistência de ato ilícito, pois, 

diante da existência de débito da parte reclamante, proveniente da 

contratação de cartão de crédito e compra realizada em uma de suas lojas 

na data de 26-7-2017, exerceram o direito de cobrança, não havendo que 

se falar em dano moral em razão da inclusão do nome da parte reclamante 

em órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, pugnam pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

realizada em 02-5-2018 restou infrutífera (Id. 13006640). É o relatório. A 

parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não fez 

qualquer tipo de contratação com as partes reclamadas, notadamente de 

adesão à cartão de crédito e/ou compras em lojas pertencentes ao grupo 

econômico das empresas reclamadas. De outro lado, as empresas 

reclamadas sustentam a existência de relação jurídica com a parte 

reclamante, inclusive juntam no corpo da contestação cópia de TERMO DE 

ADESÃO A CARTÃO, TERMO DE ADESÃO SMS CLUB MAIS e 

comprovante de compra realizada em 26-7-2017 em uma de suas lojas, 

todos supostamente assinados pela parte reclamante. No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos referidos instrumentos são ou não da parte 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 
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Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por conseguinte, 

revogar a liminar concedida no Id. 11847704, diante da incompetência 

absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos 

do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 

485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BIZERRA MANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por PATRÍCIA BIZERRA MANO DA SILVA em face de LOJAS 

AVENIDA LTDA E CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., 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 

no valor de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais) exigida pelas 

reclamadas (Contrato n. 0002105232); e c) a condenação das reclamadas 

a título de indenização por danos morais. A reclamante sustenta que, 

apesar de não ter realizado qualquer contração dos serviços ofertados 

pelas partes reclamadas, foi surpreendida com anotação de seus dados 

em órgãos de restrição ao crédito promovidas por estas, motivadas por 

suposta dívida no valor de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais). 

Decisão concedendo a pretensão liminar encontra-se no Id. 11847704. 

Devidamente citadas, as empresas reclamadas apresentaram contestação 

no Id. 12929308. No mérito, argumentam a inexistência de ato ilícito, pois, 

diante da existência de débito da parte reclamante, proveniente da 

contratação de cartão de crédito e compra realizada em uma de suas lojas 

na data de 26-7-2017, exerceram o direito de cobrança, não havendo que 

se falar em dano moral em razão da inclusão do nome da parte reclamante 

em órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, pugnam pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

realizada em 02-5-2018 restou infrutífera (Id. 13006640). É o relatório. A 

parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não fez 

qualquer tipo de contratação com as partes reclamadas, notadamente de 

adesão à cartão de crédito e/ou compras em lojas pertencentes ao grupo 

econômico das empresas reclamadas. De outro lado, as empresas 

reclamadas sustentam a existência de relação jurídica com a parte 

reclamante, inclusive juntam no corpo da contestação cópia de TERMO DE 

ADESÃO A CARTÃO, TERMO DE ADESÃO SMS CLUB MAIS e 

comprovante de compra realizada em 26-7-2017 em uma de suas lojas, 

todos supostamente assinados pela parte reclamante. No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos referidos instrumentos são ou não da parte 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 
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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, por conseguinte, 

revogar a liminar concedida no Id. 11847704, diante da incompetência 

absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos 

do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 

485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003482-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por CLAUDIANE ALVES DA COSTA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito referente ao Contrato n. 005067082000041EC, no valor de R$68,31 

(Sessenta e oito reais e trinta e um centavos); e b) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração 

dos serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com 

anotação de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida 

pelo reclamado, motivada por suposta dívida referente ao Contrato n. 

005067082000041EC, no valor de R$68,31 (Sessenta e oito reais e trinta e 

um centavos). Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 11185486. Em síntese, argumenta a falta de interesse 

de agir da parte reclamante, bem assim a improcedência do pedido 

indenizatório. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11111752). 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 11606336. Em síntese, 

reforça o alegado na inicial e requer a procedência dos pedidos. 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). A preliminar sustentada pelo banco reclamado 

confunde-se com matéria de 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 a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade do Contrato n. 

005067082000041EC, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito por supostas dividas no 

valor de R$68,31 (Sessenta e oito reais e trinta e um centavos). Frise-se 

que a parte reclamante sustenta que não efetuou qualquer contratação de 

serviços ofertados pelo banco reclamado. O banco reclamado não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que a parte reclamante de fato 

realizou a contratação de seus serviços (Contrato n . 

005067082000041EC), dever processual que lhe foi atribuído por força do 

art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Por outro lado, a parte reclamante, 

mediante o extrato constante no Id. 8806172, demonstra que o banco 

reclamado tem efetuado a cobrança de valor referente a serviço não 

contratado, inclusive inseriu o seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à 

vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a 

teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, 

que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, 

verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em 

cobrança de empréstimos não realizados pelo reclamante, inclusive com a 

inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito (Id. 8806172). 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. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

bancária reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a 

tanto. Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 8806172 aponte a 

existência de outros apontamentos em face da parte reclamante, vê-se 

que eles são posteriores àquele impugnado na presente demanda, não 

havendo que se falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pela parte reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

banco reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$4.000,00 (quatro mil 

reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 
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a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o banco reclamado não logrou êxito na demonstração 

de tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe 

no caso em análise, pois não deve ser confundida com o risco da 

atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 

005067082000041EC, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$68,31 

(Sessenta e oito reais e trinta e um centavos); 2) 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), considerando-se como tal as 

datas das inscrições do nome da parte reclamante em órgão de proteção 

ao crédito (Id. 8806172); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 28 de junho de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003482-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por CLAUDIANE ALVES DA COSTA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito referente ao Contrato n. 005067082000041EC, no valor de R$68,31 

(Sessenta e oito reais e trinta e um centavos); e b) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração 

dos serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com 

anotação de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida 

pelo reclamado, motivada por suposta dívida referente ao Contrato n. 

005067082000041EC, no valor de R$68,31 (Sessenta e oito reais e trinta e 

um centavos). Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 11185486. Em síntese, argumenta a falta de interesse 

de agir da parte reclamante, bem assim a improcedência do pedido 

indenizatório. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11111752). 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 11606336. Em síntese, 

reforça o alegado na inicial e requer a procedência dos pedidos. 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). A preliminar sustentada pelo banco reclamado 

confunde-se com matéria de 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 a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade do Contrato n. 

005067082000041EC, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito por supostas dividas no 

valor de R$68,31 (Sessenta e oito reais e trinta e um centavos). Frise-se 

que a parte reclamante sustenta que não efetuou qualquer contratação de 

serviços ofertados pelo banco reclamado. O banco reclamado não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que a parte reclamante de fato 

realizou a contratação de seus serviços (Contrato n . 

005067082000041EC), dever processual que lhe foi atribuído por força do 

art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Por outro lado, a parte reclamante, 

mediante o extrato constante no Id. 8806172, demonstra que o banco 

reclamado tem efetuado a cobrança de valor referente a serviço não 

contratado, inclusive inseriu o seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à 

vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a 

teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, 

que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, 

verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em 

cobrança de empréstimos não realizados pelo reclamante, inclusive com a 

inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito (Id. 8806172). 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. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

bancária reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a 

tanto. Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 8806172 aponte a 

existência de outros apontamentos em face da parte reclamante, vê-se 

que eles são posteriores àquele impugnado na presente demanda, não 

havendo que se falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 231 de 760



os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pela parte reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

banco reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$4.000,00 (quatro mil 

reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o banco reclamado não logrou êxito na demonstração 

de tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe 

no caso em análise, pois não deve ser confundida com o risco da 

atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 

005067082000041EC, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$68,31 

(Sessenta e oito reais e trinta e um centavos); 2) 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), considerando-se como tal as 

datas das inscrições do nome da parte reclamante em órgão de proteção 

ao crédito (Id. 8806172); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 28 de junho de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004860-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LAUTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

SINOP CORRETOR MAIS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (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 NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca. 

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: 1002845-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO BASILIO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002845-89.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 13204946, uma vez que não 

houve publicação via DJE. Razão pela qual, impulsiono esses autos a fim 

de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 13204946, bem como para 

intimar o advogado da parte reclamada do recurso inominado interposto no 

ID. 15212195, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 25 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003360-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por RAIMUNDA VAZ DA SILVA em face de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, BANCO PAN S.A. e DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A., em que pretende: a) a concessão de liminar 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

020039244571J, no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos); c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais; e d) a inversão do ônus da prova. A parte 

reclamante sustenta que em meados de março de 2016, recebeu uma 

carta de cobrança no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos), referente ao Contrato n. 020039244571J, 

supostamente firmado por ela em 03-12-2011. Aduz que desconhece tal 

dívida, apesar de ter estado na loja da terceira reclamada na data acima 

informada, efetivando, na oportunidade, a compra de um fogão mediante o 

parcelamento em 15 (quinze) vezes, todas devidamente quitadas. A liminar 

foi indeferida (Id. 4279168). A primeira reclamada apresentou contestação 

no Id. 6093049. Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado 

Especial em razão da necessidade de se realizar perícia grafotécnica. No 

mérito, argumenta a existência de inadimplência da parte reclamante a 

justificar a cobrança impugnada, afastando o seu dever de indenizar. 

Aduz que a parte reclamante firmou em 03-12-2011 o Contrato n. 02 

0039304115 K, Losango CDC, no valor de R$663,62 (seiscentos e 

sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) que deveria ser pago 

em 06 (seis) parcelas de R$162,77 (cento e sessenta e dois reais e 

setenta e sete centavos), do qual somente foram realizados os 

pagamentos das duas primeiras parcelas, sendo que as parcelas 

vencidas foi objeto de renegociação entre as partes, realizada em 

10-10-2013, surgindo, desse modo, o Contrato n. 02 0039 244571J, objeto 

da presente demanda, o qual, igualmente, não foi adimplido pela parte 

reclamante. Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na inicial. A segunda e a terceira empresas reclamadas apresentaram 

contestações nos Ids. 13298829 e 13405592. Em síntese, argumentam a 

ilegitimidade passiva, a incompetência do Juizado Especial em razão da 

necessidade de produção de prova complexa, bem assim a inexistência 

do dever de indenizar. Nesses termos, pugnam pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

13344275). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 13468293. Em 

síntese, reforça o alegado na inicial e requer a procedência dos pedidos. É 
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o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que 

não efetivou a contratação com as partes reclamadas a justificar a 

cobrança impugnada. De outro lado, tanto a primeira quanto a segunda 

empresas reclamadas sustentam a existência de relação jurídica com a 

parte reclamante, inclusive com a juntada aos autos (Ids. 4270295, 

6093075 e 13405596) de proposta de adesão aos seus serviços 

supostamente assinada pela parte reclamante, devidamente instruída com 

os seus documentos pessoais (carteira de identidade e CPF). No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos referidos instrumentos são ou não da parte 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por RAIMUNDA VAZ DA SILVA em face de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, BANCO PAN S.A. e DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A., em que pretende: a) a concessão de liminar 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

020039244571J, no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos); c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais; e d) a inversão do ônus da prova. A parte 

reclamante sustenta que em meados de março de 2016, recebeu uma 

carta de cobrança no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos), referente ao Contrato n. 020039244571J, 

supostamente firmado por ela em 03-12-2011. Aduz que desconhece tal 

dívida, apesar de ter estado na loja da terceira reclamada na data acima 

informada, efetivando, na oportunidade, a compra de um fogão mediante o 

parcelamento em 15 (quinze) vezes, todas devidamente quitadas. A liminar 

foi indeferida (Id. 4279168). A primeira reclamada apresentou contestação 

no Id. 6093049. Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado 

Especial em razão da necessidade de se realizar perícia grafotécnica. No 

mérito, argumenta a existência de inadimplência da parte reclamante a 

justificar a cobrança impugnada, afastando o seu dever de indenizar. 

Aduz que a parte reclamante firmou em 03-12-2011 o Contrato n. 02 

0039304115 K, Losango CDC, no valor de R$663,62 (seiscentos e 

sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) que deveria ser pago 

em 06 (seis) parcelas de R$162,77 (cento e sessenta e dois reais e 

setenta e sete centavos), do qual somente foram realizados os 

pagamentos das duas primeiras parcelas, sendo que as parcelas 

vencidas foi objeto de renegociação entre as partes, realizada em 

10-10-2013, surgindo, desse modo, o Contrato n. 02 0039 244571J, objeto 

da presente demanda, o qual, igualmente, não foi adimplido pela parte 

reclamante. Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na inicial. A segunda e a terceira empresas reclamadas apresentaram 

contestações nos Ids. 13298829 e 13405592. Em síntese, argumentam a 

ilegitimidade passiva, a incompetência do Juizado Especial em razão da 

necessidade de produção de prova complexa, bem assim a inexistência 

do dever de indenizar. Nesses termos, pugnam pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

13344275). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 13468293. Em 

síntese, reforça o alegado na inicial e requer a procedência dos pedidos. É 

o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que 

não efetivou a contratação com as partes reclamadas a justificar a 

cobrança impugnada. De outro lado, tanto a primeira quanto a segunda 

empresas reclamadas sustentam a existência de relação jurídica com a 

parte reclamante, inclusive com a juntada aos autos (Ids. 4270295, 

6093075 e 13405596) de proposta de adesão aos seus serviços 

supostamente assinada pela parte reclamante, devidamente instruída com 
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os seus documentos pessoais (carteira de identidade e CPF). No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos referidos instrumentos são ou não da parte 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por RAIMUNDA VAZ DA SILVA em face de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, BANCO PAN S.A. e DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A., em que pretende: a) a concessão de liminar 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

020039244571J, no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos); c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais; e d) a inversão do ônus da prova. A parte 

reclamante sustenta que em meados de março de 2016, recebeu uma 

carta de cobrança no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos), referente ao Contrato n. 020039244571J, 

supostamente firmado por ela em 03-12-2011. Aduz que desconhece tal 

dívida, apesar de ter estado na loja da terceira reclamada na data acima 

informada, efetivando, na oportunidade, a compra de um fogão mediante o 

parcelamento em 15 (quinze) vezes, todas devidamente quitadas. A liminar 

foi indeferida (Id. 4279168). A primeira reclamada apresentou contestação 

no Id. 6093049. Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado 

Especial em razão da necessidade de se realizar perícia grafotécnica. No 

mérito, argumenta a existência de inadimplência da parte reclamante a 

justificar a cobrança impugnada, afastando o seu dever de indenizar. 

Aduz que a parte reclamante firmou em 03-12-2011 o Contrato n. 02 

0039304115 K, Losango CDC, no valor de R$663,62 (seiscentos e 

sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) que deveria ser pago 

em 06 (seis) parcelas de R$162,77 (cento e sessenta e dois reais e 

setenta e sete centavos), do qual somente foram realizados os 

pagamentos das duas primeiras parcelas, sendo que as parcelas 

vencidas foi objeto de renegociação entre as partes, realizada em 

10-10-2013, surgindo, desse modo, o Contrato n. 02 0039 244571J, objeto 

da presente demanda, o qual, igualmente, não foi adimplido pela parte 

reclamante. Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na inicial. A segunda e a terceira empresas reclamadas apresentaram 

contestações nos Ids. 13298829 e 13405592. Em síntese, argumentam a 

ilegitimidade passiva, a incompetência do Juizado Especial em razão da 

necessidade de produção de prova complexa, bem assim a inexistência 

do dever de indenizar. Nesses termos, pugnam pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

13344275). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 13468293. Em 

síntese, reforça o alegado na inicial e requer a procedência dos pedidos. É 

o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que 

não efetivou a contratação com as partes reclamadas a justificar a 

cobrança impugnada. De outro lado, tanto a primeira quanto a segunda 

empresas reclamadas sustentam a existência de relação jurídica com a 

parte reclamante, inclusive com a juntada aos autos (Ids. 4270295, 

6093075 e 13405596) de proposta de adesão aos seus serviços 

supostamente assinada pela parte reclamante, devidamente instruída com 

os seus documentos pessoais (carteira de identidade e CPF). No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos referidos instrumentos são ou não da parte 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 
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Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003360-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por RAIMUNDA VAZ DA SILVA em face de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, BANCO PAN S.A. e DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A., em que pretende: a) a concessão de liminar 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

020039244571J, no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos); c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais; e d) a inversão do ônus da prova. A parte 

reclamante sustenta que em meados de março de 2016, recebeu uma 

carta de cobrança no valor de R$2.183,20(dois mil e cento e oitenta e três 

reais e vinte centavos), referente ao Contrato n. 020039244571J, 

supostamente firmado por ela em 03-12-2011. Aduz que desconhece tal 

dívida, apesar de ter estado na loja da terceira reclamada na data acima 

informada, efetivando, na oportunidade, a compra de um fogão mediante o 

parcelamento em 15 (quinze) vezes, todas devidamente quitadas. A liminar 

foi indeferida (Id. 4279168). A primeira reclamada apresentou contestação 

no Id. 6093049. Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado 

Especial em razão da necessidade de se realizar perícia grafotécnica. No 

mérito, argumenta a existência de inadimplência da parte reclamante a 

justificar a cobrança impugnada, afastando o seu dever de indenizar. 

Aduz que a parte reclamante firmou em 03-12-2011 o Contrato n. 02 

0039304115 K, Losango CDC, no valor de R$663,62 (seiscentos e 

sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) que deveria ser pago 

em 06 (seis) parcelas de R$162,77 (cento e sessenta e dois reais e 

setenta e sete centavos), do qual somente foram realizados os 

pagamentos das duas primeiras parcelas, sendo que as parcelas 

vencidas foi objeto de renegociação entre as partes, realizada em 

10-10-2013, surgindo, desse modo, o Contrato n. 02 0039 244571J, objeto 

da presente demanda, o qual, igualmente, não foi adimplido pela parte 

reclamante. Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na inicial. A segunda e a terceira empresas reclamadas apresentaram 

contestações nos Ids. 13298829 e 13405592. Em síntese, argumentam a 

ilegitimidade passiva, a incompetência do Juizado Especial em razão da 

necessidade de produção de prova complexa, bem assim a inexistência 

do dever de indenizar. Nesses termos, pugnam pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

13344275). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 13468293. Em 

síntese, reforça o alegado na inicial e requer a procedência dos pedidos. É 

o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que 

não efetivou a contratação com as partes reclamadas a justificar a 

cobrança impugnada. De outro lado, tanto a primeira quanto a segunda 

empresas reclamadas sustentam a existência de relação jurídica com a 

parte reclamante, inclusive com a juntada aos autos (Ids. 4270295, 

6093075 e 13405596) de proposta de adesão aos seus serviços 

supostamente assinada pela parte reclamante, devidamente instruída com 

os seus documentos pessoais (carteira de identidade e CPF). No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos referidos instrumentos são ou não da parte 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 235 de 760



será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005838-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RENATO DE SOUZA BERZUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA CAROLINA PEREIRA OAB - SP292617 (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005838-08.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.161236111, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 25 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002875-61.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14202121, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 25 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001550-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ZIBETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

WILLIAN PABLO CARBONI DA SILVA OAB - MT19326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A (EXECUTADO)

 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204) PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO 30 DIAS DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA 

DE SORRISO/MT DEPRECADO: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE/SP DADOS DE ORIGEM Nº DO PROCESSO: 

1001550-51.2017.8.11.0040 - PJE ESPÉCIE: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE EXEQUENTE: 

EDERSON ZIBETTI, brasileiro, maior, empresário, casado, portador do RG: 

0922.684-2 SSP/MT e do CPF: 872.359.191-91, residente e domiciliado na 

Rua Amazonas, nº 404, Centro, no Município de Sorriso/MT 

ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: WILLIAN PABLO CARBONI DA 

SILVA- TELEFONE: 3544-1313. PARTE EXECUTADA: AGRO FLORESTAL 

RIO GUAIBA S/A - CNPJ: 08.330.336/0001-24, Praça Nossa Senhora 

Aparecida, n° 114, Apto. 604, bairro Vila Marcondes. Presidente 

Prudente-SP.CEP: 19.030-120. DADOS PARA O CUMPRIMENTO 

FINALIDADE: EFETUAR A AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO da penhora levada a 

efeito na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, de “01(UM) veículo 

marca/modelo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, 2006/2006 de placa 

DSC-5762 e CHASSI 9BD27807C62499926.”de propriedade da executada, 

podendo o veículo ser encontrado no endereço acima, bem como, caso 

haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do 

NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. 

Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS 

(ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 

835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá 

ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, 

solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao 

agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando 

(ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem 

prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). DESPACHO/DECISÃO: - Em anexo. Sorriso/MT, 25 de outubro 

de 2018. Erico de Almeida Duarte Juiz de Direito CERTIFICO ser autêntica a 

assinatura supra, do MM Juiz de direito em substituição deste Juizado 

Especial, Dr. Erico de Almeida Duarte. Escrivã(o) Sede do juízo e 

Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000898-63.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DOS SANTOS MENDES (EXECUTADO)

 

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 03 de ABRIL 

de 2019, às 14:10 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. E AINDA, no prazo de 05 dias, informar aos autos, endereço 

atualizado da parte reclamada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010436-22.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILLA RODRIGUES MIRANDA (EXECUTADO)

 

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 advogada da parte Exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da 

execução, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002341-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002341-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO NOVAIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Intime-se o 

embargado/exequente para que manifeste quanto aos embargos à 

execução opostos, no prazo de 05 dias. Após, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006683-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1006683-40.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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 executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000063-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL VENDRUSCOLO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000063-12.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

4.350,87; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/

[INADIMPLEMENTO]. I – RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA – ME em face de GABRIEL 

VENDRUSCOLO. Conforme certidão de ID 12359506, a parte autora não se 

manifestou sobre o resultado da consulta realizada, caracterizando assim 

o abandono da causa, conforme despacho de ID 10993003, No mais, 

relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II 

– FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil 

que: “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;. Nesses termos, a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 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. 9099/95 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. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 08 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003353-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IGNACIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

JOSE IGNACIO DA SILVA NETO em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação 

da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 
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serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

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. 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. 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 não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação. A juntada de documento retirado de sistema interno não 

confirma que realmente foi o reclamante quem solicitou e se beneficiou do 

empréstimo. Mesmo que se admita a prática de ilicitude por terceiro 

estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da atividade por ela 

desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização objetiva, conforme 

precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO 

APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA 

GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA 

EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do consumidor no 

SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de prestação de serviços 

de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico elaborado por perito 

juramentado demonstra a falsidade de assinatura aposta em contrato para 

habilitação de linha telefônica móvel junto à empresa Apelante. 

Comprovada a fraude realizada por terceiro que contratou serviços em 

nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser responsabilizada pelos 

prejuízos causados, em decorrência da deficiente verificação da 

autenticidade das informações prestadas, bem como em razão da sua 

atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o acontecimento 

danoso e a responsabilidade da concessionária no referido evento, o 

dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer outra prova, 

bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a 

conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. Inscrição apta a 

provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in re ipsa. 

Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à vítima 

satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente do 

ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o 

a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes autos. 

Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano 

moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese 

fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 
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comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

JOSE IGNACIO DA SILVA NETO em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação 

da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 

serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

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. 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. 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 não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação. A juntada de documento retirado de sistema interno não 

confirma que realmente foi o reclamante quem solicitou e se beneficiou do 

empréstimo. Mesmo que se admita a prática de ilicitude por terceiro 

estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da atividade por ela 

desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização objetiva, conforme 

precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO 

APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA 

GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA 

EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do consumidor no 

SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de prestação de serviços 

de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico elaborado por perito 

juramentado demonstra a falsidade de assinatura aposta em contrato para 

habilitação de linha telefônica móvel junto à empresa Apelante. 

Comprovada a fraude realizada por terceiro que contratou serviços em 

nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser responsabilizada pelos 

prejuízos causados, em decorrência da deficiente verificação da 

autenticidade das informações prestadas, bem como em razão da sua 

atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o acontecimento 

danoso e a responsabilidade da concessionária no referido evento, o 

dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer outra prova, 

bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a 
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conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. Inscrição apta a 

provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in re ipsa. 

Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à vítima 

satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente do 

ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o 

a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes autos. 

Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano 

moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese 

fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000225-70.2018.8.11.0040 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.14023680, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 25 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOUFLEUR & ALMEIDA LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001175-50.2016.8.11.0040. DEPRECANTE: BOUFLEUR & ALMEIDA LTDA 

- ME DEPRECADO: ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Em que 

pese a manifestação retro, fato é que eventuais pedidos de busca de 

endereço da parte executada devem ser realizados junto ao juízo 

deprecante. Sendo assim, diante do teor da certidão de Num. 4548750, 

devolva-se a presente deprecata, procedendo-se com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003233-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIVAL VAGE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em que pese a 

manifestação retro, fato é que o reclamante não comprovou suas 

alegações (venda dos veículos indicados no Renajud), razão pela qual 

mantenho a decisão anteriormente proferida por seus próprios 

fundamentos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003923-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003923-31.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

15959237, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 25de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000889-04.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 15378643, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000889-04.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 15427493, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003444-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TREVISAN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1003444-62.2016.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

14755438, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-23.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LAZARIS BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO(A))

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 8010671-23.2012.8.11.0040; Valor causa: R$ 

21.711,55; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PERDAS E DANOS, EXTRAVIO 

DE BAGAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SONIA 

MARIA LAZARIS BRESOLIN Parte Ré: REQUERIDO: AEROVIAS DE MEXICO 

S/A DE C V AEROMEXICO Tendo em vista que não houve preparo (Id. 

11466419), julgo deserto o recurso inominado (Id. 10861265), nos termos 

do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e em consonância como Enunciado nº 80 

do FONAJE. Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 909392.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-23.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LAZARIS BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO(A))

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 8010671-23.2012.8.11.0040; Valor causa: R$ 

21.711,55; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PERDAS E DANOS, EXTRAVIO 

DE BAGAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SONIA 

MARIA LAZARIS BRESOLIN Parte Ré: REQUERIDO: AEROVIAS DE MEXICO 

S/A DE C V AEROMEXICO Tendo em vista que não houve preparo (Id. 

11466419), julgo deserto o recurso inominado (Id. 10861265), nos termos 

do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e em consonância como Enunciado nº 80 

do FONAJE. Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 909392.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MUNARO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

METALURGICA TRAPP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001411-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RENATO ALVES VILASBOAS 

REQUERIDO: METALURGICA TRAPP LTDA, LAERCIO MUNARO & CIA LTDA 

- ME Trata-se de reclamação proposta por RENATO ALVES VILASBOAS 

em face de METALÚRGICA TRAPP LTDA e LAERCIO MUNARO & CIA LTDA 

– ME, em que pretende: a) a troca do produto “CORTADOR/APARADOR 

GRAMA MASTER 1000L 220V” adquirido em 12-02-2016 pelo valor de 

R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais); e b) a condenação das 

reclamadas em danos morais. A parte reclamante sustenta que na data de 

12-02-2016 efetuou a compra de um “CORTADOR/APARADOR GRAMA 

MASTER 1000L 220V” perante a primeira reclamada, no valor de R$185,00 

(cento e oitenta e cinco reais). Aduz que em meados do mês de 

agosto/2016 o produto apresentou um “vício de qualidade” ao ser usado 

pela quarta vez. Dessa forma, enviou o produto à segunda reclamada, 

empresa autorizada a prestar assistência técnica. Alega que o produto 

retornou da assistência técnica sem o devido conserto, bem assim que a 

segunda reclamada lhe atribuiu a culpa pelo mau funcionamento do 

equipamento. A primeira reclamada apresentou contestação do Id. 

8804210. Sustentou o vencimento da garantia do produto, bem assim a 

inexistência de dano a ser reparado, uma vez que o mau funcionamento 

do produto se deve ao seu uso inadequado. A segunda reclamada 

apresentou contestação no Id. 8805961. Preliminarmente sustentou sua 

ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a inexistência de conduta a 

ensejar a reparação por danos morais pretendida pelo reclamante. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 8849969). Impugnação à 
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contestação encontra-se no Id. 9101359. Em síntese, rechaça as 

alegações constantes nas contestações apresentadas pelas reclamadas, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade. Deve ser reconhecida a ilegitimidade 

passiva da segunda reclamada (LAERCIO MUNARO & CIA LTDA – ME), 

uma vez que a empresa unicamente de assistência técnica tem 

responsabilidade pelos vícios dos serviços que presta e não em razão do 

vício do produto, esta a hipótese apresentada no caso vertente. 

Inexistindo demais preliminares, passo a análise do mérito. Quanto ao 

mérito, vejo que há, na presente lide, uma relação de consumo, 

enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, 

constantes nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

aplicáveis, por conseguinte, os preceitos de tal diploma, o qual assegura 

que toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em 

regra, ao regime da responsabilidade objetiva, conforme os artigos 6º, VI e 

14. Ainda, é de bom alvitre observar a inteligência do art. 6.º, inciso VIII, da 

Lei n.º 8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão do 

ônus da prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele 

hipossuficiente. No caso em questão, a diferença de forças é plena, 

mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa a 

proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da 

relação de consumo. Destarte, não há dúvidas de que a inversão do ônus 

da prova no caso em questão é a solução que melhor contempla os 

objetivos da legislação consumerista. Ademais, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 18 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de produtos de consumo duráveis ou não duráveis: 

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar 

a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não 

podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos 

contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em 

separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O 

consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste 

artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das 

partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 

produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4° Tendo 

o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não 

sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro 

de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou 

restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos 

incisos II e III do § 1° deste artigo. § 5° No caso de fornecimento de 

produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor 

imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. § 6° São 

impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade 

estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, 

avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à 

saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os 

produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que 

se destinam.” [sem destaque no original] No caso, a parte reclamante 

demonstrou a aquisição do produto “CORTADOR/APARADOR GRAMA 

MASTER 1000L 220V” na data de 12-02-2016, conforme a nota fiscal 

constante no Id. 5571844, o qual apresentou defeito, dentro do prazo de 

garantia, sendo que a primeira reclamada não providenciou a solução 

adequada do problema (Id. 5571833 e 5571838) apesar das solicitações 

da parte reclamante, cingindo-se a atribuir culpa ao consumidor pelo mau 

funcionamento do produto. Certeza quanto aos defeitos alegados, verifico 

que é caso de substituição do produto, e não ressarcimento do valor 

pago, uma vez que a escolha, não se verificando a correção do vício no 

prazo de 30 (trinta) dias, incumbe ao consumidor. É a letra do art. 18, §1º, 

do CDC, sendo certo que o reclamante já manifestou sua pretensão na 

inicial. Quanto aos danos morais. No que tange aos danos morais, e sem 

desconsiderar a gravidade dos fatos narrados na inicial, considero que o 

ato ilícito ocorrido não causou lesão aos direitos da personalidade da parte 

reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos 

estão sujeitos. Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a 

atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre 

quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o 

simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não 

são ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à 

personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam com 

a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a 

atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, por conseguinte: 1) RECONHECER a 

ilegitimidade passiva da segunda reclamada; 2) DETERMINAR à primeira 

reclamada que efetue a troca do produto “CORTADOR/APARADOR 

GRAMA MASTER 1000L 220V” por outro de igual e/ou superior 

especificação; e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de janeiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. 10

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005870-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAN JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Processo:1005870-76.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003914-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que em cumprimento ao § 2º do artigo 1.023 do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte reclamante dos embargos opostos, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo:1004007-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ‘’NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo:1003072-16.20106.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

Processo:1003769-66.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004055-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS CARLI SANCHES BASSO (REQUERIDO)

ARI ANTONIO BASSO (REQUERIDO)

 

Processo:1004055-44.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAID SLEIMANN MOHANNA (REQUERIDO)

 

Processo:1002957-24.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’FALECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004500-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1004500-96.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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 executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 25 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004946-02.2017.8.11.0040 Exequente: FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA 

Executado: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004517-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE DOS REIS RAGIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIAN CARLOS VIGOLO (EXECUTADO)

LUCAS DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004517-35.2017.8.11.0040 Exequente: VALCILENE DOS REIS RAGIOTTI 

Executado: LUCAS DA SILVA SANTOS e outros Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003466-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003466-86.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MOGLY ADAS COSTA 
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EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que o executado sustenta que em razão de ter sido 

aprovado o processamento do plano de recuperação judicial não pode 

sofrer constrições. 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 executado. Isso porque, não é o trânsito em 

julgado da sentença que define a sujeição (ou não) ao concurso de 

credores na recuperação judicial, mas sim a data dos fatos que originaram 

o provimento jurisdicional. Vejamos o entendimento do STJ: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. (grifos nossos) 6. 

Recurso especial provido’. (STJ – 3ª T. REsp 1727771/RS. Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, J. 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No caso dos autos, os 

fatos de deram em 29/12/16 e a Oi requereu o pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016. Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo executado. No mais, ante a 

quitação do débito via Bacenjud, 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006283-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006283-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010622-45.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010622-45.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: ALZIRA GOMES SOARES 

EXECUTADO: BANCO CIFRA S.A. Vistos etc. Em atenção ao requerimento 

do exequente de Num. 15371367, necessário realizar os seguintes 

esclarecimentos: Foram realizados, equivocadamente, pelo requerido, dois 

depósitos judiciais neste feito, sendo o primeiro em 06/12/2016, no valor 

de R$ 9.709,25 (Num. 4451899); e outro em 28/07/2017, no valor de R$ 

12.622,05 (Num. 9478246). Portanto, o comprovante de Num. 9478246 não 

se refere ao valor atualizado do depósito efetivado em 06/12/2016, até 

mesmo porque, considerando os índices de atualização legais, seria 

impossível um rendimento de praticamente R$ 3.000,00 em cerca de 07 

meses. Ademais, quando o exequente realizou o depósito de Num. 

4451899, no valor de R$ 9.709,25, este refletia o montante total da 

condenação, naquele momento, tendo a exequente concordado com o 

montante depositado (Num. 5024771), motivo pelo qual, após acolhimento 

parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante a 

extirpação da multa do artigo 523, §1º, do NCPC (Num. 8134704), o feito 

foi extinto, pelo pagamento, com determinação de levantamento do valor 

da condenação depositado e seus rendimentos ao autor e do 

remanescente ao executado. Com base no depósito inicial (correto), os 

alvarás foram efetivados, consoante comprovantes juntados em Num. 

9959637 e 9959697, não havendo qualquer valor remanescente a ser 

pago ao exequente. Isso porque, nos termos do entendimento pacificado 

do STJ, o depósito judicial integral do valor da condenação cessa a 

incidência de juros e correção monetária, incidindo somente as 

atualizações da Conta Única, a saber: Sobre o tema, colaciono o 

entendimento pacificado do STJ, via Recurso Repetitivo, a saber: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do 

art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ – Corte Especial. REsp 1348640/RS. 

Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, CORTE ESPECIAL, J. 

07/05/2014, DJe 21/05/2014) Por outro lado, o segundo depósito efetivado, 

em Num. 9478246, tratou-se de mero equívoco, eis que o executado, não 

observando a existência de depósito nos autos, efetivou em duplicidade o 

pagamento da condenação, motivo pelo qual tal montante deve ser 

INTEGRALMENTE restituído ao executado, cujos dados bancários devem 

ser indicados, no prazo de 10 dias. Por fim, quanto ao requerimento de 

Num. 10413775, registro que, consoante espelho em anexo, o alvará 

expedido em face do executado foi pago em 21/09/2017, sendo o valor 

resgatado de R$ 1.412,93. Preclusas as vias recursais e procedida a 

restituição do valor ao executado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DO SOCORRO PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO MARIA DO SOCORRO PORTELA AGUAS 

DE SORRISO S.A. Código n. 1000612-85.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. No mais, indefiro o pleito de Num. 15425891, eis que o 

objeto da presente lide são as faturas referentes ao meses de 

dezembro/2017 a maio/2018, as quais foram objeto de anulação, na 

sentença proferida nos autos, não podendo a parte autora, nesta fase 

processual, inovar seu pedido inicial. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001335-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se 

que não precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque 

se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Frise-se que não há necessidade de 

oitiva de testemunha requerida pelas partes, considerando ser a 

controvérsia resolvida eminentemente por prova documental. Trata-se de 

ação em que a autora pleiteia declaração de inexistência de débitos, c/c 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos 

morais. A autora narra que é acadêmica da requerida desde o ano de 

2015, possuindo bolsa de 50% por meio do FIES e 50% de Bolsa de 

Inclusão, por cursar no período matutino. Relata que, entretanto houve a 

redução do valor da bolsa para 25%, situação que tem gerado débitos 

perante a reclamada. Relata ter havido bloqueio da sua matrícula e seu 

acesso ao Portal do Aluno. Diz que em 12/03/2018 efetuou o pagamento 

do valor da matrícula, para não perder o semestre, mas mesmo assim o 

acesso não foi liberado. Foi deferida a tutela de urgência para o efeito de 

“determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante, bem 

como proceda ao desbloqueio de acesso à reclamante ao portal 

acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo 

para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, 

caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, 

tudo até o julgamento final da ação, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos 

tratados neste feito.” A ré, ao seu turno, controverte os fatos dizendo que 

o cálculo do valor total do financiamento tomará por base o valor da 

semestralidade com desconto. Desse modo, a autora é cobrada pelo valor 

remanescente, pois em cima do saldo remanescente líquido, ou seja, o 

valor da semestralidade já é abatido o desconto de 50% do FIES. Diante 

das provas trazidas aos autos, tanto por parte da autora quanto da ré, e 

mais atenta ainda à situação fática do caso concreto, entendo assistir 

parcial direito ao primeiro. O contrato de bolsa de Estudo Educa Mais foi 

firmado pela aluna em no primeiro semestre de 2015, tendo a autora 

usufruído tal benefício desde o início da faculdade (2015/1) até o 2017/2 

(ID 12290836), conforme demonstra os o extrato financeiro juntado pela 

parte autora. O financiamento pelo FIES, por sua vez, foi firmado em 17 de 

março de 2015, poucos dias após a matrícula na instituição de ensino. 

Conforme relatado, a aluna possuía uma situação consolidada, que 

perdurou ao longo de 6 semestres, sendo que não precisava arcar com o 

pagamento da mensalidade, pois estava a mesma abrangida integralmente 

por descontos cumulativos do FIES (50%) e Bolsa Inclusão (50%). Ora, 

somando-se os dois percentuais citados, percebe-se que a mesma possui 

100% do valor da mensalidade abrangido por bolsa, não havendo que se 

falar em pagamento de valor remanescente para a Universidade. Assim, 

entendo ser totalmente descabida a alegação da parte requerida de que 

do valor da mensalidade deve ser dado o desconto da bolsa inclusão – 

50% e que do saldo restante a aluna deve arcar com 50% ao passo que o 

FIES financia apenas 50%. Ora, se assim ocorrer a autora teria apenas 

75% do valor da mensalidade financiada. A requerida fez uma 

interpretação equivocada da legislação aplicável ao caso, interpretação 

essa que lhe favorece, pois além de receber o valor de 50% do total da 

mensalidade do FIES, ainda receberia mais 25% desse valor do bolso da 

aluna, sendo que a bolsa concedida pela universidade seria de apenas 

25%, e não de 50%, como lhe foi ofertado. Vale ressaltar, ainda, que 

conforme demonstra o aditamento do semestre 2017/2 (6º semestre), foi 

repassado pelo FIES o valor de R$5.479,11, sendo que o total de 

semestralidade correspondeu a R$10.958,22, ou seja, houve o repasse de 

50% do valor do contrato, de modo que os outros 50% são isentos em 

virtude da Bolsa Inclusão. Ainda que assim não fosse, não pode a 

Universidade um belo dia, passados mais de 3 anos de uma situação 

consolidada, mudar as regras de cobrança e vir a cobrar valores da 

autora referentes a um benefício que a mesma usufruiu de boa-fé por 

muito tempo. Ademais, não houve nem mesmo comprovação de que foi a 

aluna informada acerca da possibilidade de perder tal benefício, lhe sendo 

dado direito a defesa e ao contraditório, simplesmente chegou em suas 

mãos um boleto de cobrança, sendo impedida de participar das atividades 

acadêmicas. Outrossim, entendo que não há falar em compensação por 

danos de ordem moral no presente caso. Explico, embora a não 

concessão do desconto tenha causado algum embaraço ao autor, tal fato 

possui a natureza de descumprimento contratual (parcial) do contrato, 

que, por si só, não gera dano moral indenizável, conforme entende o 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento 

contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, 

devendo haver consequências fáticas que repercutam na esfera de 

dignidade da vítima, o que não se constatou no caso concreto. 10. 

Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (REsp 

1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. O simples 

inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não 

se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa 

reparação. "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento que, de acordo com os fatos 

narrados na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a direito da 

personalidade do autor, tampouco de que tenha havido afronta à dignidade 

do autor. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha 

havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos normais 

da vida em sociedade. Explico, não há menção a tratamento desonroso 

por parte da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva do autor, do 

mesmo modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não se 

encontra demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado algum 

dos direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, por mais que o 

fato narrado na inicial tenha causado incômodo, tal situação jamais 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 
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IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha 

havido descaso, mau tratamento, humilhação, inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito etc., a descrição do fato dada pelo autor 

denota no máximo um incômodo e um correlato prejuízo por ele sofridos. 

Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem compensados no 

presente caso, razão pela qual necessária é a improcedência da demanda 

nesse ponto. Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para: a) declarar a inexistência do débito cobrado pela 

universidade em relação a nova fórmula de recálculo efetuada pela 

Universidade dos benefícios Fies e Bolsa Inclusão , não podendo haver 

qualquer cobrança de valores referente à mensalidade do curso, 

confirmando a liminar anteriormente concedida; b) devolução do valor 

pago pela autora de R$528,68, referente a 1ª parcela do acerto nº 

27936277, devendo incidir sobre o valor juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar da data 

do desembolso. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 

55. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sorriso/MT, 24 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: 1002357-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002357-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAYARA CRUZ PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

MAYARA CRUZ PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, no valor de R$ 269,73 (duzentos 

e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), referente ao contrato 

de nº 062801053000026EC, 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 demais preliminares, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a inicial (ID 13072323). Nota-se que outros processos 

indicados ainda não transitaram em julgado, não afastando a aplicação da 

Súmula 385. A ocorrência impede a caracterização do dano moral, 

conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática 

idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 
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Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(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

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000049-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FRARE (EMBARGANTE)

EULAR PEDRO FRARE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Schumacher (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000049-91.2018.8.11.0040. EMBARGANTE: EULAR PEDRO FRARE, 

CLAUDETE FRARE EMBARGADO: JOSÉ SCHUMACHER Vistos etc. 

Trata-se de embargos de terceiro controvertendo a penhora formalizada 

em face do imóvel matriculado sob nº. 5.960, no RGI de Sorriso. 

Devidamente citado, nos termos do artigo 677, §3º, do NCPC, o embargado 

não apresentou impugnação (Num. 16100445). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, compulsando detidamente os autos se constata que os 

fatos que levaram ao presente feito (penhora e alienações) ocorreram sob 

a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto, devem ser 

analisados à luz de tais disposições (especialmente o artigo 593, do CPC), 

bem como o entendimento jurisprudencial correlato (construído com base 

na legislação em vigor à época). Nesta toada, colaciono o entendimento 

jurisprudencial à época dos fatos: Processo civil. Recurso especial. 

Julgamento do mérito recursal. Reconhecimento implícito da legitimidade 

para recorrer. Fraude à execução. Art. 593, inciso II, do CPC. Presunção 

relativa de fraude. Ônus da prova da inocorrência da fraude de execução. 

Lei n.° 7.433/1985. Lavratura de escritura pública relativa a imóvel. 

Certidões em nome do proprietário do imóvel emitidas pelos cartórios 

distribuidores judiciais. Apresentação e menção obrigatórias pelo tabelião. 

Cautelas para a segurança jurídica da aquisição do imóvel. - Se no 

julgamento do recurso, o Tribunal adentra no mérito recursal, 

inequivocamente conhece do recurso. Como a legitimidade para recorrer é 

um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, ao 

tratar do mérito recursal, o Tribunal reconhece implicitamente a legitimidade 

para recorrer. - O inciso II, do art. 593, do CPC, estabelece uma presunção 

relativa da fraude, que beneficia o autor ou exeqüente, razão pela qual é 

da parte contrária o ônus da prova da inocorrência dos pressupostos da 

fraude de execução. - A partir da vigência da Lei n.° 7.433/1985, para a 

lavratura de escritura pública relativa a imóvel, o tabelião obrigatoriamente 

consigna, no ato notarial, a apresentação das certidões relativas ao 

proprietário do imóvel emitidas pelos cartórios distribuidores judiciais, que 

ficam, ainda, arquivadas junto ao respectivo Cartório, no original ou em 

cópias autenticadas. - Cabe ao comprador do imóvel provar que 

desconhece a existência da ação em nome do proprietário do imóvel, não 

apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85 exige a apresentação das 

certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da 

escritura pública de alienação de imóveis, mas, sobretudo, porque só se 

pode considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que toma mínimas 

cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição. - Tem o terceiro 

adquirente o ônus de provar que, com a alienação do imóvel, não ficou o 

devedor reduzido à insolvência, ou demonstrar qualquer outra causa 

passível de ilidir a presunção de fraude disposta no art. 593, II, do CPC, 

inclusive a impossibilidade de ter conhecimento da existência da demanda, 

apesar de constar da escritura de transferência de propriedade do imóvel 

a indicação da apresentação dos documentos comprobatórios dos feitos 

ajuizados em nome do proprietário do imóvel. Recurso especial não 

provido. (STJ – 3ª T. REsp 655.000/SP. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 

23/08/2007, DJ 27/02/2008, p. 189) In casu, verifica-se que a penhora foi 

perfectibilizada em 16/11/2000 (fls. 36, da execução correlata cód. Nº. 

23541). No entanto, Valdemar/executado vendeu o imóvel em questão à 

Salete Matia em 16/05/2002, consoante averbação efetivada em 

21/05/2002 na matrícula do imóvel (Num. 11303127 – p. 1 – R-5-5960-Prot. 

Nº. 51.875), ou seja, após o protocolo da ação, citação e perfectibilização 

da penhora, com o que acertada a decisão prolatada em fls. 86-91, da 

execução correlata (cód. 23541), visto que, atento ao entendimento 

jurisprudencial aplicável, a adquirente/Salete tinha plenas condições de ter 

conhecimento da demanda e da penhora, notadamente porque o imóvel se 

situa nesta Comarca, a qual, também, é local de sua residência, bastando, 

para tanto, consultar certidões do fórum local, aonde facilmente 

constataria a afetação do bem, pela penhora, em execução correlata. Por 

outro lado, quanto ao embargante de terceiro a conclusão não pode ser a 

mesma. Isso porque o embargante de terceiro adquiriu o imóvel de Salete 

Matia em 28/04/2006, consoante contrato de compra e venda, com 

reconhecimento de firma, juntado em Num. 11303134, a qual se 

configurava como legítima proprietária, consoante registro na matrícula, na 

qual não havia qualquer menção acerca da existência da execução ou 

mesmo da penhora formalizada em tal feito. Apesar da aquisição, pelo 

embargante de terceiro, ter se dado após o protocolo da ação e 

perfectibilização da penhora, aplicando o entendimento jurisprudencial 

vigente, no sentido de que bastaria ao embargante/comprador solicitar 

certidões junto ao cartório distribuidor desta Comarca, certo é que a 

pesquisa que o embargante faria (ou fez) seria (foi) relacionada com a 

proprietária do imóvel, Sra. Salete Matia, portanto, não apareceria qualquer 

informação acerca da execução apensa, tampouco da penhora 

perfectibilizada em tal feito. Isso porque Salete não figura como parte nos 

autos citados, mas, sim, o antigo proprietário (Valdemar). Por fim, deve ser 

salientado que o reconhecimento da fraude à execução não anula a venda 

realizada, tão somente a considera ineficaz perante a execução até o 

limite do valor excutido. Portanto, a venda é lícita e a declaração da fraude 

à execução em face de Salete não pode atingir o embargante de terceiro 

adquirente, notadamente quando evidenciada a sua boa-fé, ao que 

consta, exatamente o caso dos autos, ante o contexto fático encimado e a 

ausência de alegação/prova pelo embargado acerca de eventual má-fé do 

embargante de terceiro. Sobre o tema: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR TERCEIRO 

INTERESSADO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DO PRIMITIVO 

PROPRIETÁRIO (DEVEDOR) - PRELIMINAR - ART. 472 DO CPC - COISA 

JULGADA - FRAUDE À EXECUÇÃO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 593, II, DO 

CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA DA FRAUDE QUE BENEFICIA A PARTE 

EXEQÜENTE - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA 

PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL - PROVIDÊNCIA PARA 

RESGUARDAR DIREITOS DO EXEQÜENTE EM FACE DA FRAUDE À 

EXECUÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR - INÉRCIA DO 

CREDOR - ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE AFASTADA 

POR DECISÃO JUDICIAL - ÔNUS PROBANDI DA PARTE QUE ALEGA O 

CONTRÁRIO - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A sentença faz 

coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). Assim, não obstante o tema 

fraude à execução já tenha sido objeto de decisão judicial anterior, o 

terceiro prejudicado adquirente do imóvel sub judice (autor dos embargos 

de terceiro) não participou daquela ação, razão pela qual a eficácia do 

provimento jurisdicional (coisa julgada) não alcança a legitimidade do 

embargante para impugnar a alegação da exeqüente da ocorrência de 

consilium fraudis. 2. Se o terceiro adquirente teve a boa-fé reconhecida 

judicialmente, e, o banco (exeqüente), em face de sua inércia, não 

providenciou a regularização da averbação da penhora na matrícula do 

imóvel, conclui-se que o ônus da prova deve recair sobre aquele que 

alega o contrário, no caso, o exeqüente, descaracterizando-se, assim, a 

presunção relativa da ocorrência de fraude à execução. 3. Recurso não 

conhecido. (STJ – 3ª T. REsp 804.044/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/05/2009, DJe 04/08/2009) Tecidas tais considerações, a procedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isso, JULGO 
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PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, desconstituindo a penhora efetivada às 

fls. 36, dos autos em apenso (cód. 23541), relativa ao imóvel matriculado 

sob nº. 5960, do RGI de Sorriso/MT. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, traslade-se 

cópia a execução correlata (cód. 23541), arquivando-se o presente feito, 

na sequência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002496-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AMILTON PEREIRA MACEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

AMILTON PEREIRA MACEDO em face de BANCO BRADESCO S/A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor R$254,39 (Duzentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), contrato de origem n. 

RE92668186315. 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. Afirma que não houve 

tentativa de resolução de forma administrativa. 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). 

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. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

outra inscrição, consoante documentação que acompanha a inicial (ID 

13186012). A ocorrência impede a caracterização do dano moral, 

conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática 

idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(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
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001940-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AROFRAN MARQUES 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu 

nome. 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. 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. 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, conforme verifico no sistema de consulta ao SPC que este 

juízo possui acesso. IDENTIFICAÇÃO CPF: 050.924.963-98 Situação do 

CPF: REGULAR atualizado em 10/01/2018 às 18:38 Nome: AROFRAN 

MARQUES CARVALHO Data de Nascimento: 13/11/1989 (28 anos) Nome 

da mãe: FRANCISCA MARQUES SANTANA CLIQUE NA FIGURA AO LADO 

PARA VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: POVOADO SODRELANDIA, SN, NR 

[Exibir mapa] Bairro: POVOADO Cidade: MARACACUME UF: MA CEP: 

65289-000 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS 

SERASA Ocorrência mais antiga: 07/2015 Ocorrência mais recente: 

12/2017 Valor total: 959,42 Data de Ocorrência Modalidade Valor Contrato 

Avalista Origem Cidade Infs. Adicionais 01/12/2017 COBRANCA SIMPLES 

R$ 50,15 0000001751421932 Não SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA SAO LUIS - 06/02/2017 OUTRAS OPER R$ 123,47 0293837083 

Não TELEFONICA BRASIL S/A - 30/09/2016 COBRANCA SIMPLES R$ 

57,22 0000001651440025 Não SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

SAO LUIS - 04/12/2015 COBRANCA SIMPLES R$ 113,39 

0000001551587837 Não SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SAO 

LUIS - 09/07/2015 COBRANCA SIMPLES R$ 615,19 0000001551061236 

Não SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SAO LUIS - REGISTROS DE 

INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 1 1 Data Inclusão Data 

Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 23/05/2017 

06/02/2017 0293837083 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF 

origem Origem 123,47 TELEFONICA BRASIL S/A - SAO PAULO / SP 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$123,47 com relação ao contrato nº 0293837083, 

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, 24 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002497-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AMILTON PEREIRA MACEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

AMILTON PEREIRA MACEDO em face de BANCO BRADESCO S/A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor R$377,02 (Trezentos e 

setenta e sete reais e dois centavos), contrato de origem n. 

RE92668186315F. 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. Afirma que não houve 

tentativa de resolução de forma administrativa. 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). 
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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. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

outra inscrição, consoante documentação que acompanha a inicial (ID 

13186012). A ocorrência impede a caracterização do dano moral, 

conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática 

idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004479-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004479-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE JUNIOR FREITAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por JOSÉ JUNIOR FREITAS DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 

340.01 (trezentos e quarenta reais e um centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. O mesmo não reconhece a 

dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Quanto a preliminar de prescrição, entendo que não deve prosperar, pois 

o início da contagem do prazo é a partir do conhecimento e não da 

anotação. Não vislumbro nas demais nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 
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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, 

pois o reclamante possui restrição posterior. 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 R$ 340.01 

(trezentos e quarenta reais e um 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(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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004559-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GIULIA FERNANDES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004559-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRESSA GIULIA 

FERNANDES MARQUES REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação proposta por ANDRESSA GIULIA FERNANDES MARQUES em 

face de UNIC SORRISO LTDA., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito frente à reclamada; b) a condenação da reclamada 

a título de indenização por danos morais; c) “acesso ao portal e a 

participação nas matérias online, inclusive as que porventura tenha 

perdido, inclusão do seu nome na lista de frequência bem como para que o 

FNDE proceda à regularização do contrato de financiamento estudantil 

junto ao SisFies, garantindo a realização do aditamento do contrato”. A 

reclamada, a seu turno, diz que o aditamento é ato de total 

responsabilidade dos alunos beneficiários. Que a aluna era beneficiária do 

FIES, não tendo efetuado o aditamento de 2018/1 e mesmo assim 

usufruído dos serviços prestados. Diz que a cobrança é devida pois não 

houve a contraprestação para a IES. A reclamante sustenta que possuía 

algumas matérias pendentes, tendo feito um acordo para parcelamento, 

entretanto, após o pagamento da entrada, a situação diferentemente do 

acordado com a instituição permaneceu irregular, tendo a Universidade ré 

informado que a partir daquele semestre o Fies financiaria apenas 25% do 

valor do curso, devendo a autora arcar com o restante, e que a sucessão 

de desencontros e descaso para com a mesma fizeram com que fosse 

perdido o prazo para o aditamento. Relata que faltando alguns dias para o 

término do semestre a Universidade fez a rematrícula da aluna, informando 

que o valor do semestre seria abatido no FIES do próximo semestre. 

Entretanto, afirma que mesmo assim as cobranças da semestralidade 

persistiram. Consabidamente, os pressupostos processuais devem ser 

reconhecidos de ofício pelo juiz. No caso concreto, tenho que a Justiça 

Estadual é incompetente para processar e julgar a presente demanda. 

Além do mais, dadas as peculariedades do caso concreto, mister que 

figure no polo passivo da lide o agente operador do fundo de 

financiamento ao estudante (FNDE – FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). Ocorre que a referida instituição é 

autarquia federal que possui a Caixa Econômica Federal como mandatária. 

Ora, a autora efetivamente cursou um semestre sem que tenha havido o 

aditamento do curso, assim, para que o financiamento seja regularizado, 

pedido esse, aliás, que está explícito na petição inicial, de modo que a 

aluna não precise arcar com o pagamento com recursos próprios – até 

porque alega não possuir dinheiro para isso, nem para que a Universidade 

fique sem receber pelo semestre cursado, necessária se faz a presença 

do FNDE. Pelo que a autora informa, houve falha na instituição requerida 

que não efetuou sua obrigação para liberar o aditamento do aluno, de 

modo que há de se averiguar a fundo as razões para o aditamento não ter 

sido realizado, sendo necessário que o FNDE preste esclarecimentos com 

base nos dados que possui. Assim, além de buscar, solução para o 

problema, é necessário que sejam desconsideradas as suspensões do 

contrato de financiamento e liberados os aditamentos pelo FIES, até de 

modo a não causar problemas em aditamento futuros, ou seja, não 

compete à instituição ré a desconsideração e liberação do valor do 

financiamento. Assim, haja vista o interesse da autarquia federal, 

desponta como incompetente a justiça estadual comum, cabendo à justiça 

federal apreciar o feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 

Face ao exposto, opino por julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, 

ante a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente 

demanda. 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. Submeto 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 
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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: 1002456-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002456-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DJALMO BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

DJALMO BATISTA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada 

a pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito no valor R$ 170,95 (cento e setenta reais e 

noventa e cinco centavos), proveniente de inscrição providenciada pela 

parte reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos 

seus compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois o reclamante possui restrição posterior. 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 R$ 170,95 

(cento e setenta reais e noventa 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(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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001584-89.2017.8.11.0040. REQUERENTE: INCOMAR - BENEFICIAMENTO 

DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA APARECIDA RAMOS DA 

SILVA - ME, SILVIO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de reclamação 

pugnando pela condenação das reclamadas na entrega do documento de 

transferência do veículo, objeto do termo de composição de dívida, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 253 de 760



devidamente assinado e reconhecido firma; condenação das reclamadas 

no pagamento da multa contratual, no valor de R$10.000,00; nos danos 

materiais sofridos, no valor de R$7.860,64 para conserto do veículo e, por 

fim, em danos morais. A parte reclamada, devidamente citada, 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 da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Quanto aos danos morais, tenho que os 

mesmos são indevidos. Isso porque, o simples descumprimento contratual, 

por si só, não geram danos morais, eis que inexistente ofensa aos direitos 

da personalidade. Tecidas tais considerações, a procedência parcial dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada para 

que promova a entrega do documento de transferência do veículo, objeto 

do termo de composição de dívida, devidamente assinado e reconhecido 

firma, no prazo de 30 dias, sob pena de multa que fixo em R$1.000,00; 

bem como ao pagamento da multa contratual, no valor de R$10.000,00, 

devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do 

descumprimento do contrato; e em danos materiais, no valor de 

R$7.860,64, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir 

do desembolso. Por fim, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

danos morais. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003662-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003662-56.2017.8.11.0040. AUTOR(A): FABIANO ALVES MARSON RÉU: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALARICE CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000237-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALARICE CRUZ NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURECI ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002393-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAURECI ALVES BATISTA 

REQUERIDO: BANCO CITIBANK S A Vistos etc. Homologo o acordo firmado 

pelas partes (Num. 15649807) e considerando que já houve o 

cumprimento do acordo, com supedâneo no art. 487, III, “b”; c/c art. art. 

924, inciso II, ambos do NCPC, resolvo o mérito, julgando extinta a presente 

execução. Proceda-se com o levantamento do valor depositado ao 

exequente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO ANTONIO CAUMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Reclamado: ELCIO ANTONIO CAUMO Processo nº. 

1002684-45.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003175-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Daiana Lodi Dall'Aqua (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FELLIPE MAKARI 

MANFRIM Reclamado: Daiana Lodi Dall'Aqua Processo nº. 

1003175-86.2017.8.11.0040 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 
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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: 1005394-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005394-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DAIANE DA SILVA MOURA 

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: 1006776-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006776-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WALISSON SOARES DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFESON NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002503-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JEFFESON NASCIMENTO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação proposta 

por JEFFESON NASCIMENTO DA COSTA em face de BANCO BRADESCO 

S/A, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada no valor R$ 38,85 (trinta e 

oito reais e oitenta e cinco centavos). Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita e inexistência de documentos 

comprobatórios. Alega que não houve tentativa de resolução de forma 

administrativa. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Verificando os documentos acostados nos 

autos, nota-se ausência de comprovação mínima do alegado na inicial. Não 

foi juntado pelo reclamante qualquer documento que comprove qualquer 

prejuízo sofrido de ordem moral ou material, não havendo juntada de 

suposta negativação indevida ou cobranças realizadas pela reclamada 

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 n. 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e efeitos legais, complementando-o nos seguintes 

termos: Em que pese o autor informar que possui uma negativação, de 

R$38,85, inscrita em 03/09/15, em consulta realizada por este Juízo, no 

SPC/SERASA, constatei que não há negativação pela reclamada no 

referido valor e em referida data, conforme comprovante a seguir:

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010526-64.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010526-64.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

CLAUDINEI MONTEIRO Vistos etc. Compulsando os autos se constata que 

o exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Proceda-se com a baixa da 

restrição realizada via Renajud no Num. 905620. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

ERICO DE ALMEIDA DUARTE 25/10/2018 - 20:12:44 Comprovante de 

Remoção de Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL 
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Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

SORRISO - MT Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 00105268420128110014 Juiz que 

Ordenou a Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO 

Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE ALMEIDA DUARTE Para o processo: 

00105268420128110014 Órgão Judiciário : SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Restrições Retiradas: 2 Placa 

Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição NPD4559 MT SUNDOWN/WEB 100 EVO CLAUDINEI MONTEIRO 

CIRCULACAO 29/05/2015 CWJ4360 MT FORD/F1000 CLAUDINEI 

MONTEIRO CIRCULACAO 29/05/2015

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 150953 Nr: 4592-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 Vistos, etc.

Considerando que não consta da certidão de fl. 451 qualquer 

manifestação do reeducando quanto a proposta de trabalho externo de fl. 

444, e que mesmo devidamente intimado deixou de se manifestar, 

intime-se o I. Advogado para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos declaração do reeducando quanto a seu interesse ou não na 

realização de trabalho extramuros, nos termos da decisão de fl. 445/446, 

bem como para que se manifeste sobre o cálculo de fl. 452.

 Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 61876 Nr: 5168-31.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR NOEL RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIS RONCON - 

OAB:11465/MT

 Processo nº. 5168-31.2010.811.0040.

Código nº. 61876

Execução Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

Antenor Noel Ricardo foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, fls.02/03.

 À fl. 452 a Ilustre Representante do Ministério Público requereu que seja 

declarada extinta a pena do reeducando pelo cumprimento e a certificação 

se pena de multa a ser paga.

É o relatório, Decido.

Verifica-se que o sentenciado cumpriu regularmente as condições 

impostas na fl. 403, inexistindo revogação daquele beneplácito.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA PELO SEU CUMPRIMENTO, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n. 7.210/84, c.c. artigo 82 do Código 

Penal.

Indefiro pedido do Parquet de fl. 452, §2º, acerca da certificação pela Sra. 

Gestora se há pena de multa a ser paga, visto que, compulsando os autos 

detidamente e visando a economia processual, não houve nenhuma 

manifestação a respeito de possível pena de multa a ser analisada em 

sentença (fl.58/83, ressaltando o penúltimo parágrafo de fl. 82) e no 

acórdão que readequou a pena (fls.92/112).

 Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, e após arquive-se o processo, com as cautelas de estilo.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o reeducando na pessoa do Ilustre 

Advogado de Defesa.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 14 de março de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184895 Nr: 797-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES, DASIO DIAS 

DA SILVA, ALANO JHONY SOLINO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

797-43.2018.811.0040, Protocolo 184895, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144779 Nr: 1407-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Penal de Rodrigo da Silva Batista, condenado a 

pena de 07 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, atualmente no 

regime aberto.

Em consulta ao Sistema Apolo, bem como nos antecedentes criminais 

verificou-se que o reeducando foi preso em flagrante nos autos Código 

200376.

Pois bem. Mesmo os condenados, cumprindo pena no regime aberto estão 

sujeitos à transferência para regime mais rigoroso, nas hipóteses legais, 

conforme dispõem o artigo 33 e seu parágrafo segundo. Senão Vejamos:

 "Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 

semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, 

salvo necessidade de transferência a regime fechado.

 (...).

 § 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 

progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes 

critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 

rigoroso."

 Como se vê dos dispositivos supra transcritos, condenado a cumprir 

pena de reclusão, em regime aberto, o sentenciado está sujeito, nas 

hipóteses legais (artigo 118 LEP), a ser transferido para regime mais 

rigoroso.

Cumpre ressaltar, ainda, que a própria Lei de Execuções Penais autoriza a 

regressão de regime prisional, "per saltum", quando o condenado praticar 

fato definido como crime doloso ou falta grave.

 Com efeito, dispõe o artigo 118, inciso I da LEP:

 "Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à 

forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigoroso, quando o condenado:

 I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."

 Assim, leciona Júlio Fabbrini Mirabete, "referindo-se a lei a transferência 

para 'qualquer regime mais rigoroso', possibilita regressão do regime 

aberto diretamente para o fechado. Cabe ao Juiz examinando a causa de 

regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que 

se encontra em prisão albergue ou domiciliar" (in Execução Penal, 9ª ed., 

Atlas, p. 397).

 Da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a seguinte 

orientação:

 "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO 

DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. 

SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o 

uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de 

recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. A execução da 
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pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser 

transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código 

Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal 

das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o 

regime adequado. 3. "Habeas corpus" não conhecido. (STJ - HC: 273726 

MG 2013/0227265-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

31/03/2014).

Vê-se, assim que, para a regressão não é necessário a observância da 

forma progressiva para o cumprimento da pena, cabendo ao Juiz, em cada 

caso, avaliar o regime mais gravoso adequado para a falta cometida.

 Nesse ponto, deve ser destacada a importância do princípio da confiança 

no Juiz, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas nele 

envolvidas, tem melhores condições de aquilatar o regime mais apropriado 

para o sentenciado. Assim, as suas decisões devem ser prestigiadas, 

desde que revestidas de razoabilidade e amparadas pela lei, como ocorre 

na espécie.

Assim, tendo em vista que o reeducando cometeu crime doloso no curso 

da Execução Penal, procedo à REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de 

cumprimento de pena do reeducando Rodrigo da Silva Batista, passando 

para o fechado.

Deixo consignado que embora o §2º do artigo 118 da Lei 7.210/84 

estabeleça que o reeducando deverá ser ouvido antes da decretação da 

regressão do regime no caso de cometimento de falta grave ou prática de 

crime doloso, deve-se ter em mente que este dispositivo só se aplicada em 

se tratando de regressão em caráter DEFINITIVO e não cautelar, como é o 

caso.

Neste sentido, AgExPe 169943/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017.:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EVASÃO DO SENTENCIADO – 

AUSÊNCIA DO REEDUCANDO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, 

FRUSTRANDO OS FINS DA EXECUÇÃO – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO 

– REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – ALEGADA 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

NÃO CABIMENTO – APENADO QUE DEIXA DE INFORMAR SEU ATUAL 

ENDEREÇO – DEVER DE MANTER ATUALIZADO – PRESCINDIBILIDADE DA 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO 

DESPROVIDO.

Prescinde de oitiva prévia do reeducando a decisão proferida na origem 

que regrediu o condenado, apenas cautelarmente, determinando que, com 

o cumprimento do mandado de prisão, os autos retornem conclusos para a 

designação de audiência de justificação, para deliberar de modo definitivo 

acerca de eventual retorno ao regime mais gravoso.

Não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa por não se tratar de decretação da regressão definitiva, não 

sendo concebível o “réu” vir a se beneficiar de situação que ele mesmo 

deu causa, o que resta afastado pela aplicabilidade do princípio “nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans”, pelo qual não pode o acusado se 

valer de sua própria torpeza para.

Diante do exposto, expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

reeducando.

Desde já, designo audiência de justificação para o dia 29 de outubro de 

2018, às h13:30min.

Requisite-se o reeducando.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Às providências, com URGÊNCIA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163581 Nr: 11300-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788

 Certifico e dou fé que intimei o advogado da parte requerida, via DJE 

acerca da audiência designada para o dia 30/10/2018, às 13:30 horas.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 5735-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ).Por todo o exposto, PRONUNCIO Pedro Junior Pereira Costa da Silva, já 

qualificado, pela prática do crime previsto no art.121, §2º, incisos II e IV, 

do Código Penal, e art.16, da Lei 10.826/03, em concurso material (art.69, 

caput, do CP), com as implicações decorrentes da Lei nº 8.072/90.Em 

respeito ao que dispõe o §3º, do art.413, do CPP, bem como em análise ao 

pedido de revogação da prisão preventiva requerida pela defesa técnica 

em sede de memoriais, mantenho a prisão cautelar vergastada, pelos 

mesmos argumentos alinhavados na decisão que a decretou (fls.169/173), 

calhando vincar que a gravidade em concreto da conduta imputada ao 

acusado, revelada pelo seu modus operandi, também enseja a 

necessidade de se garantir a ordem pública, de maneira que os 

documentos anexados pela defesa (fls.296/310) não induz fato novo, nos 

termos do art.316, do CPP, apto a possibilitar a soltura do réu, lembrando 

que de acordo com o Enunciado n.43, da Turma de Câmaras Criminais 

Reunidas “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, 

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o 

periculum libertatis.”Intime-se pessoalmente o réu, bem como, dê-se 

ciência pessoal ao nobre membro do MPE e da DFE.Oficie-se consoante 

as diretrizes alinhavadas na CNGC/MT.Transitada em julgado a presente, 

remetam-se os autos ao Juízo da 1.ª Vara Criminal, face competência 

privativa a Presidência do Tribunal do Júri, ut, Resolução n.º 03/2017/TP. 

P.R.I.C., providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.De Sorriso/MT, 24 de setembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 172610 Nr: 4953-11.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDIR CASSIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 4953-11.2017.811.0040 Código 172610

VISTOS/MV

Trata-se de pedido de Restituição de Bens formulado por Valdir Cassiano 

de Oliveira.

Considerando que não houve comprovação da propriedade do bem 

apreendido e restando dúvidas acerca de sua idoneidade, estes não 

poderão ser restituídos, visto ser a comprovação de propriedade requisito 

para a restituição, implícita no art. 120 do Código de Processo Penal, assim 

sendo, INDEFIRO o pedido de restituição dos bem requerido.

De outro modo, em cumprimento ao disposto no § 1° do artigo 120 do CPP, 

DETERMINO que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a propriedade do 

bem perquirido através de cópia autenticada completa do Documento 

Único de Transferência – DUT ATUALIZADO.

Decorrido o prazo acima sem comprovação da propriedade do bem, 

remeta as partes ao Juízo Cível, nos termos do § 4° do artigo 120 do CPP, 

mantendo os bens guarnecidos em sala própria para este fim, salvo 

quando em poder de terceiro, que, neste caso, nomeio o mesmo como fiel 

depositário dos bens.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 11 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153209 Nr: 5491-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANI MARTINS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON SCHMITT COELHO - 

OAB:54340/RS

 Processo: 5491-26.2016.811.0040 (Código 153209) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/04/2019 às 

17:00 horas. Quanto ao réu Gilvani Martins Bastos, expeça-se Carta 

Precatória para as Comarcas de Rio Pardo/RS e Sinop/MT para sua 

intimação e interrogatório conforme endereço de fls. 405. Quanto à 

testemunha Ana Paula Reginato dos Santos intime no endereço informado 

pelo MPE a fl. 405. 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. Sorriso/MT, 23 de 

outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 172062 Nr: 4618-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 13/11/2018, com início às 15h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 140/143: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 22409-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR MESQUITA LEÃO

 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: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos. AGUARDE-SE o prazo de 10 dias. Após o que, se não houver 

composição amigável, CONCLUSOS para prolação de sentença. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Aline Alves Silva, Estagiária do 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4413 Nr: 3505-12.2004.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. H. REPRESENTAÇÃO ENGENHARIA IND. E 

COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A/MT, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT

 Posto isso, DECLARO encerrada a falência da L.R.H. Representação 

Engenharia Ind. e Com. Ltda., subsistindo as suas obrigações na forma do 

artigo 158 da Lei 11.101/05 e sem interferência em eventual 

responsabilização dos sócios na seara própria e em eventual persecução 

criminal, além de ressalvar a execução individual dos 

créditos.EXPEÇAM-SE o edital do artigo 156, parágrafo único, da Lei 

11.101/05 e as comunicações necessárias.Não há, infelizmente, como 

promover a remuneração do Administrador Judicial, haja vista que, 

conforme interpretação do artigo 24, § 1º, da Lei n. 11.101/05, está 

condicionada à localização e venda de ativos da massa, o que não 

ocorreu na espécie.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Transitada em julgado a 

sentença e cumpridas as diligências necessárias, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282179 Nr: 10779-36.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEORGE ANDRE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Lindomar 

Ribeiro. JUNTE-SE a petição protocolada pela parte autora. Após, 

CONCLUSOS os autos para análise da liminar pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9471 Nr: 2119-20.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. ANTONIO DA COSTA & CIA LTDA, LUIZ 

ANTONIO DA COSTA, ODAIR ALVES DA COSTA, OÊNIA MARIA DA 

COTSAS, LUIZ ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 456, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 458/469, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17372 Nr: 3955-57.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado à fl. 230, como 

requerido às fls. 228/229, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens 

indicados, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Erechim/RS.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16457 Nr: 2743-98.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, PASQUINA 

DONIDA CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Considerando a impugnação apresentada às fls. 477/478-verso, 

INTIME-SE a empresa nomeada para, no prazo de 15 dias, manifestar.

Caso concorde em realizar a perícia pelo valor que, inclusive, já se 

encontra depositado nos autos (R$ 6.280,00), PROSSIGA-SE com o 

cumprimento da decisão de fls. 415/416-verso.

Em havendo insurgência, CONCLUSOS.

Por fim, considerando a informação de fls. 463/469-verso, INTIME-SE o 

terceiro interessado para, no prazo de 05 dias, tomar ciência, 

oportunidade em que, se houver alguma insurgência, deverá ser 

apresentado diretamente na Diretoria do Foro.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279864 Nr: 8904-31.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, PASQUINA 

DONIDA CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

De início, considerando o pleito de fls. 25/25-verso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar a matrícula atualizada do 

imóvel descrito na aludida petição.

 Após, com a juntada da aludida matrícula, LAVRE-SE o termo de penhora 

do imóvel, como requerido à fl. 25, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, AGUARDE-SE a avaliação e demais 

atos de expropriação, uma vez que o aludido imóvel está sendo 

expropriado nos autos em apenso (Autos n. 2743-98.2001.811.0055 – 

Código: 16457).

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223284 Nr: 12655-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CESAR PAGLIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Primeiramente, é preciso dizer que, na forma do artigo 833, § 3º, do CPC, o 

bem indicado à fl. 82 seria, em tese, impenhorável.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

expressamente o seu interesse na penhora do aludido bem, pugnando o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225912 Nr: 14970-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIS FIRMINO FEEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de substituição processual, haja vista a cessão de 

crédito entre a parte autora e a Itapeva VII Multicarteira – FIDC-NP, a 

verdade é que não consta dos autos que a parte demandada fora 

notificada acerca da aludida cessão, consoante o disposto no artigo 109, 

§ 1º, do CPC, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL DECORRENTE DA CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA COM 

O CREDOR FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. A 

devedora fiduciária não foi notificada da cessão de crédito havida entre o 

credor fiduciário e o ora agravante, devendo, portanto, ser mantida a 

decisão recorrida. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70065649725, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela 

Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 21/07/2015) (negrito nosso)
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Por outro lado, DEFIRO o pleito para que a Itapeva VII Multicarteira – 

FIDC-NP figure como assistente litisconsorcial, na forma do artigo 109, § 

2º, do CPC.

Por fim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283659 Nr: 12002-24.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO HENRIQUE DA 

FONSECA VITORINO - OAB:363392, DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229

 Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo. Posto 

isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita. Logo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judicial, sob pena de extinção anômala. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 4890-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, 

DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 Logo, INDEFIRO o desbloqueio dos valores em questão e, via de 

consequência, CONVERTO o aludido bloqueio de fl. 138 em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 

juntados.Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão 

do bloqueio em penhora.Em seguida, diante da conta bancária informada 

nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de 

titularidade do digno advogado e não se trate apenas de levantamento de 

honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad 

judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente 

ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

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

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente 

certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de 

honorários e de débito principal, cada levantamento deverá receber o 

tratamento que lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme 

acima delineado.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, 

promovendo-se o decote do valor já penhorado.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 378-37.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elodia Maria F. Sanches - 

OAB:142711, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado à fl. 582, como 

requerido às fls. 580/581, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens 

indicados, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Erechim/RS.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264873 Nr: 28315-94.2017.811.0055

 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: CELIO GOMES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES 

BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 110/112-verso, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar sobre o depósito de fl. 112-verso, bem como apresentar conta 

bancária para a transferência do valor, no prazo de 15 dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Caso não se apresente qualquer irresignação acerca do valor depositado, 

conforme acima oportunizado, após a expedição do alvará, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293524 Nr: 19739-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TEODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

(a) indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do 

saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), com o 

recolhimento das custas e taxa judiciária complementar, bem como (b) 

comprovar a mora do devedor, nos exatos termos do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com a correção do valor da causa, 

PROMOVA-SE, igualmente, a retificação da distribuição e autuação.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281987 Nr: 10624-33.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL LORENTE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, GUSTAVO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

A petição de fls. 63/65 informa que o acordo homologado à fl. 58 fora 

descumprido parcialmente pela parte demandada.

Posto isso, na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

demandada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o adimplemento do acordo, nos termos em que fora avençado.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o que fora apresentado pela parte demandada, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264901 Nr: 28352-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 39, DEFIRO, derradeiramente, o prazo de 

60 (sessenta) dias para que a parte autora promova juntada da cópia do 

instrumento de protesto a fim de comprovar a mora do devedor, como 

determinado às fls. 24/24-verso, sob pena de extinção, conforme 

preceitua artigo 321, parágrafo único, do CPC.

INDEFIRO, desde já, qualquer outro pleito de dilação ou suspensão do 

prazo a fim de comprovar a mora do devedor, uma vez que, por diversas 

vezes, fora consignado prazo para tal diligência (fls. 27,30 e 35).

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292422 Nr: 18998-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292956 Nr: 19373-39.2018.811.0055

 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): ILDECI VERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a mora do devedor, com o envio da notificação novamente ao 

endereço constante do contrato e, se infrutífera, promover o protesto por 

edital, pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos 

exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293765 Nr: 19930-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA MATE COMERCIO DE ERVAS E ACESSORIOS 

LTDA-ME, HUGO RICIERE BARBOSA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA NARDINI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2019, 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.

 No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a distribuição e autuação para que passe a constar: com 

custas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285308 Nr: 13323-94.2018.811.0055

 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: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

16h00min, 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.

 No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar “com custas”.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 261 de 760



ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291866 Nr: 18521-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícias, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação penhora, avaliação e depósito deverão ser 

expedidos em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158227 Nr: 6823-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O ato judicial de fls. 132/132-verso determinou a intimação da parte 

exequente para requerer o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito, no que se refere ao saldo remanescente, porém, muito embora 

tenha aportado a manifestação de fl. 142, nada requereu.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, no que se refere ao 

saldo remanescente, oportunidade em que deverá apresentar o cálculo 

atualizado da dívida, com o decote dos valores atinentes aos bens imóveis 

adjudicados em seu favor.

Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, na forma do § 1º do art. 485 

do CPC, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, 

para manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 6963-95.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, mormente para que seja possível a análise 

dos pleitos de fls. 229/229-verso.

Com a juntada do cálculo, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8895 Nr: 1539-87.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES SERRANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 06 (seis) meses, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140 Nr: 392-65.1995.811.0055

 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: Planta Comercial e Industrial Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAQUIM MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDINELMA SANTOS - 

OAB:3115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Considerando a informação contida no AV-43/6975, acerca do 

encerramento da Matrícula n. 6.975, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia atualizada da Matrícula n. 35.205.

Após, CONCLUSOS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256204 Nr: 21592-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DS, FGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que consultando o Sistema Apolo constatei que não existe 
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lembrete constando protocolo de petição para ser juntada nestes autos, 

desta forma, decorreu o prazo legal sem os requeridos, não obstante 

devidamente citados às fls. 45 e 50 apresentassem defesa no prazo legal.

Certifico, ainda, que intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar 

o que for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255318 Nr: 20919-66.2017.811.0055

 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: ADRIANA SANDRI ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 438, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207840 Nr: 259-85.2016.811.0055

 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: CEDS, JSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élio Miguel da Silva - 

OAB:24.594/0, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, 

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 19, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172181 Nr: 13801-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EÇA CATTERINE DE BARROS E 

SILVA ALMEIDA - OAB:17.685

 Posto isso, por tudo que dos autos constam e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da adolescente Jaqueline Pereira da 

Silva à requerente Roseli Albano, ficando a mãe biológica, Maria do 

Socorro Pereira da Silva destituída do poder familiar. Proceda-se com novo 

registro da adolescente constando-se o nome Gabrielly Albano, nascida 

em 05/09/2003, filha de Roseli Albano, com avós maternos José Albano 

Filho e Tereza de Andrade Albano.Publique-se. Intime-se. 

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

trânsito em julgado, expeça-se mandado conforme determinado supra, 

cumprindo-se integralmente o art. 47 e §§ da Lei n. 8.069/90.Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258843 Nr: 23933-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSDS, VRDS, EDERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, Maria José Barbosa ferreira - OAB:15.943, Thiago 

Alencar Silva Abrão de Oleveira - OAB:OAB/MT 21.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a ausência das partes por falta de intimação, redesigno a 

presente audiência para o dia 13/03/2019 às 15h15min.

Intime-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Os presentes saem devidamente intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136697 Nr: 6960-38.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGPDD, VPDS, APDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa manifestar-se acerca do ofício juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de que se possa dar prosseguimento à respectiva 

ação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291851 Nr: 18501-24.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

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, 

no bairro Jardim Rio Preto, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184751 Nr: 2499-81.2015.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SYDNEI ZAPPE, ALBANITA LENI 

STEIGLEDER ZAPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI RAPHAEL ALOISE - 

OAB:85952/RS, ROBERTO ACAUAN DE ARAÚJO JUNIOR - OAB:OAB/RS 

61.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Gomes da Costa - 

OAB:6.109 MS

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre eventual 

impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290431 Nr: 17383-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, RUBENS ARRUDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SOUTO SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 22.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão de 

fl. 32, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229063 Nr: 17724-10.2016.811.0055

 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: NIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 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.: 100496 Nr: 7574-82.2007.811.0055

 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: CARLOS ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, 

MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133.091, FRADEMIR 

VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367 OAB/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, KAMILL SANTANA 

CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, PAULA NUNES DIAS - OAB:20.532, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO 

- OAB:3.928/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.: 274218 Nr: 4433-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS, JDC.FRUTAL-MG 2ª 

VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça de fl. 22, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256867 Nr: 22137-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 99/112 do executado, intimo a 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292962 Nr: 19379-46.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, na estrada do Ararão, km 06, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262274 Nr: 26448-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA, JOSE 

VALTER DE JESUS SILVA, LUCLECIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte aurora para no peazo de 05 dias, efetuar o pagamento de três 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Autos nº: 162424.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 927 e documento de fls. 928/929, redesigno a 

audiência anteriormente agendada para o dia 06 de dezembro 2018, às 

14:00 horas.

 Ademais, registro que já entrei em contato com o Sr. Perito, o qual foi 

cientificado da nova data.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238869 Nr: 6288-20.2017.811.0055

 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: LUIS FELIPE MIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-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.: 131652 Nr: 1416-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, intimo a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, 

promova a liquidação da sentença/acórdão, conforme despacho de fl. 497 

a seguir parcialemte transcrito: "Autos nº: 131652. Vistos, Diante do 

petitório de fls. 496, intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 

15 dias, promova primeiramente a liquidação da sentença/acórdão, nos 

termos do art. 509, § 2º, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292348 Nr: 18938-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PONTA GROSSA-PR, GILBERTO GRUB ERKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREA SANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO GLIZT - 

OAB:OAB/PR 12.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 39, 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.: 147939 Nr: 7783-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 244, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

exequente efetue o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três 

reais e quarenta e oito 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT

JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 06/11/2018 às 14h00min horas

 2ª LEILÃO DIA 20/11/2018 às 14h00min horas

AUTOS N.º 9247-61.2017.811.0055 Código: 241179

EXEQUENTE: BANCO FIBRA S/A

EXECUTADOS: FELIX UMBERTO SIMONETI

VALOR DÉBITO: R$ 1.080.010,30 EM 01/02/2017

BEM: Uma área de terras rurais com 491,5601 há destacada da Fazenda 

Gaúcha, denominado “Fazenda Nova Conquista V” no município de 

Tangara da Serra-MT, dentro dos seguinte limites e confrontações: 

Caminhamento: Partindo do M1 definido pelas coordenadas planas UTM N: 

8.385.157,00 m e E: 303.084,00m, referidas ao Meridiano Central 57º WGr 

(Zona 21), Datum SAC – 69, situado comum as terras da Fazenda Nova 

Conquista IV e na margem esquerda da Rodovia BR 364 (sentido 

Cuiabá/Porto Velho), na altura do Km 473 + 500 metros, segue deste com 

azimute plano de 91º05’56’’ pela margem esquerda da Rodovia BR-364, 

tendo-a como limite, na distância de 494,00 metros até o M2, situado na 

margem esquerda da Rodovia BR-364 e comum as terras da Fazenda 

Nova Conquista VI. Deste segue com azimute plano de 174º40’54’’ 

confinando com terras da Fazenda Nova Conqukista VI, de propriedade de 

Felix Umberto Simonetti, na distância de 9.996.05 metros até o M3, situado 

comlum as terras da Fazenda Nova Conquista VI e terras da Fazenda 

Branca. Deste, segue com azimute plano de 271º05’55’’ confinando com 

terras da Fazend Branca de propriedade de Alfredo Plinio Greipel, na 

distâqncia de 495,62 metros até o M4, situado comum as terras da 

Fazenda Branca e terras da Fazenda Nova Conquista IV. Deste segue 

com azimute plano de 354º41’25’’ confinando com terras de Fazenda Nova 

Conquista IV, depropriedade de Félix Umberto Simonetti, na distância de 

9.995,88 metros até o M1, ponto inicial desta descrição, fechando-se 

assim o perímetro com área de 491,5601 há.Código do imóvel 

9013930009811, proprietário Félix Umberto Simonetti, matricula 22.167 do 

CRI de Tangara da Serra-MT.

AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 2.200.000,00 em 28/07/2017 corrigido até 
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09/2018 – R$ 2.417.371,22

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: .

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Tangara da Serra 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.

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218557 Nr: 8759-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT

JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 06/11/2018 às 14h00min horas

 2ª LEILÃO DIA 20/11/2018 às 14h00min horas

AUTOS N.º 8759-43.2016.811.0055 Código: 218557

EXEQUENTE: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

EXECUTADOS: WILSON GOMES SRODRIGUES

VALOR DÉBITO: R$ 44.649,24 em 25/08/2016

BEM: Imóvel rural de terras de cultura com 48,40 hás destacada de maior 

área denominada Gleba Paraíso, neste Município de Tangara da Serra-MT, 

dentro das seguintes confrontações e medidas: o 1º marco confinando 

com Tomay Kimoto, ao rumo magnético de 60º 30’ NE na distância de 897 

metros até o 2º marco; daí segue-se limitando com a Gleba Palmital ao 

rumo magnético de 29º30SW na distância de 683 metros até o 3º marco, 

daí segue limitando com sucessores de Tomay Kimoto ao rumo magnético 

de 50º30’ SW na distância de 937 metros até o 4º marco, daí segue 

limitando com Tomay Kimoto com o rumo magnético de 29º30’ SE na 

distância de 684 metros até o 1º marco ponto de partida. Cadastrado no 

INCRA sob nº 903.051.015.946. Proprietário Wilson Gomes Rodrigues, 

matricula 4.019 do CRI de Tangara da Serra-MT.

AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 1.355.200,00 em 10/04/2018 corrigido pelo INCP 

até 09/2018 – R$ 1.391.008,04

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: Penhora a favor do exequente.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Tangara da Serra 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.

 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 103 no átrio do fórum, nos 

termos do disposto no art. 887 do CPC.

Certifico ainda que, em cumprimento à decisão de fls. 94/97, intimo o 

exequente para, o mais breve possível, retirar uma via do edital nesta 

secretaria, a fim de publicá-lo, em resumo, pelo menos uma vez em jornal 

de ampla circulação local, com antecedência mínina de 5 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT

JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 06/11/2018 às 14h00min horas

 2ª LEILÃO DIA 20/11/2018 às 14h00min horas

AUTOS N.º 11061-45.2016.811.0055 Código: 221206

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADOS: CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME, WALDIR BERTA, 

KATIA BERTA E ZUBEIDE BERTA

VALOR DÉBITO: R$ 221.250,00 em 13/10/2016

BEM: Lote 10 (dez)da quadra 11(onze) da planta do loteamento 

denominado Bairro Cidade Alta III, situado nesta cidade de Tangara da 

Serra-MT, com área total de 675,00 m2, dentro das divisas , metragens e 

confrontações seguintes: frente 15,00 metros para a Rua 36-A; fundos 

15,00 metros para o lote 09; lado direito 45,00 metros para os lotes 14, 15 

e 16; lado esquerdo 45,00 metros para o lote 08. Proprietário: Waldir Berta 

, matricula 19.571 do CRI Tangara da Serra-MT. Conforme consta do Auto 

de Avaliação e Depósito de 15/01/2018 emitido pelo oficial de Justiça 

Manoel Reis Cangussu Ribeiro, sobre o terreno há edificado uma casa em 

alvenaria com aproximadamente 165 m2, forro de madeira, piso em 

cerâmica, cobertura telhas de barro, toda murada, dividida em 02 salas, 02 

banheiros, 03 quartos, 01 cozinha e dispensa.

AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 480.000,00 em 15/01/2018, corrigido até 

Setembro/2018 perfazendo o total de R$ 495.051,26.

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: na matricula não consta ônus.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Tangara da Serra 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.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br
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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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293869 Nr: 20014-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBALDO KELLER, TEREZINHA IVONE 

COLVERO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 12, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos)a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente 

para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291769 Nr: 18434-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA BEALOZURW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA C. MEDEIROS - 

OAB:9.831, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437

 Autos nº: 291769.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 27 de novembro 

de 2018, às 16:30min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Ademais, tendo em vista que a testemunha foi arrolada pelo Ministério 

Público, proceda-se a intimação judicial das mesmas para comparecimento 

na data acima assinalada, nos termos do art. 455, § 4º, IV, do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205242 Nr: 18871-08.2015.811.0055

 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: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 226/248 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida 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.: 128187 Nr: 7086-25.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que, tendo em vista o prazo de suspensão ter decorrido em 

28/09/2018, intimo a parte exequente para promover o regular andamento 

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

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134828 Nr: 4945-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANIO FELIX DE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

161-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141371 Nr: 716-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA GOMES LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

155-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125525 Nr: 4492-38.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVALDO BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conclusão desnecessária.

Vista ao INSS tanto para se manifesfar nos termos do despacho de fls. 

151, para eventual apresentação de calculos, quanto para se manifestar 

sobre o pedido de habilitação dos herdeiros.

Não sendo apresentada qualquer impugnação pelo INSS fica desde já 

acolhido apenas em parte o pedido retro, ficando deferida a habilitação da 

viúva nos termos do item 1. a do despacho de fls. 152.

Apresentados cálculos pelo INSS e havendo anuência da sucessora 

habilitada cumpra-se o despacho de fls. 151, nos termos do item b.1 e 

b.1.1

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132169 Nr: 1999-54.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA SARTOR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 170, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140776 Nr: 78-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINA PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 76/76-v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191033 Nr: 7549-88.2015.811.0055

 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): MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 Vistos.

Cumpra-se conforme determinado na decisão de fl. 10.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146194 Nr: 5898-26.2012.811.0055

 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: ROSA VAL MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155093 Nr: 3705-04.2013.811.0055

 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: MARLENE DUARTE PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do...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 
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constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133948 Nr: 3970-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 236158 Nr: 2780-66.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O

 INTIMAÇÃO DO DR. BRUNO CARVALHO DE SOUZA, OAB/MT nº 19.198, 

acerca do desarquivamentodos autos e, querendo, se manifestar no 

prazo legal, sob pena de retorno ao arquivo.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178006 Nr: 20144-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENE DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112722 Nr: 2917-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI DESDEMOLA OLIVIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 
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eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117609 Nr: 7594-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CONCEIÇÃO RODRIGUES QUINHONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137905 Nr: 8281-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149513 Nr: 9490-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116379 Nr: 6479-46.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156756 Nr: 5372-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125808 Nr: 4775-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY LUCAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270306 Nr: 1385-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139486 Nr: 9971-75.2011.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JOMAR PAPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146537 Nr: 6263-80.2012.811.0055

 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: ANA DE FÁTIMA LEAL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 164/167, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146537 Nr: 6263-80.2012.811.0055

 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: ANA DE FÁTIMA LEAL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192613 Nr: 8991-89.2015.811.0055

 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: JOVELINO BISPO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150920 Nr: 11027-12.2012.811.0055

 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: VALTAIR MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 159/161, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192613 Nr: 8991-89.2015.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: JOVELINO BISPO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 93/102, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139685 Nr: 10184-81.2011.811.0055

 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: CLAUDIA MACHADO PITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 143/145, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125661 Nr: 4644-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR KILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 170/174, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125661 Nr: 4644-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR KILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142634 Nr: 2072-89.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 108247 Nr: 6940-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARCELOS 

AMORIM, ENILZA NERIS DE AMORIM, ELENICE NERIS DE AMORIM, MARIA 

APARECIDA NERIS DE AMORIM, ANTONIO NIVALDO NERIS DE AMORIM, 

LAURENTINO NERIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 147, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142567 Nr: 1997-50.2012.811.0055

 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: JANETE CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 129/133, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124002 Nr: 3000-11.2010.811.0055

 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 QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 268, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142751 Nr: 2204-49.2012.811.0055

 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: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 105.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100090 Nr: 7209-28.2007.811.0055

 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 VICENTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 168, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150920 Nr: 11027-12.2012.811.0055

 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: VALTAIR MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139685 Nr: 10184-81.2011.811.0055

 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: CLAUDIA MACHADO PITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 
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eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142567 Nr: 1997-50.2012.811.0055

 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: JANETE CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214764 Nr: 5790-55.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA TANGARÁ LTDA, CREUZA DA SILVA 

KASPRZAK, LUCAS MARIANO KASPRZAK, ANA MARIA KASPRZAK 

SOMMAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 INTIMAÇÃO PARA OS PATRONOS DA PARTE EXECUTADA regularizarem 

a petição de fls. 35/42, tendo em vista que a mesma encontra-se apócrifa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 185630 Nr: 3400-49.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 CÓD 185630VISTOSA .Posto isso e considerando o mais dos autos, com 

fulcro no artigo 487, I do NCPC, acolho em parte a impugnação 

apresentada pela executada, para estabelecer:A)o valor de cada URH 

como sendo de R$ 504,21 (quinhentos e quatro reais e vinte e um 

centavos)B)em relação à correção monetária, aplicar a TR, desde o 

trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, até 25/03/2015 e, 

a partir de então, corrigidos os valores pelo IPCA-EC)os juros de mora 

serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F, da Lei n o 9.494/97, com a nova redação dada pela 

Lei n o 11.960/2009.Tendo ambos decaído de parte do alegado, aplico o 

artigo 86 do CPC, de forma que cada qual arcara com os honorários de 

seus  pa t ronos .Custas  sobres tadas  an te  a  g ra tu idade 

reconhecida.Decorrido o prazo recursal, intime-se para apresentação de 

calculo atualizado e expeça-se o oficio requisitório.Cumpra-se.Tangará da 

Serra,

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212868 Nr: 4379-74.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221517 Nr: 11287-50.2016.811.0055

 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: EDNA ZANATO, LUÃ CARLOS ZANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128/B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO DESPACHO de fl. 163 e vº, que segue 

integralmente transcrito: "Vistos Tratam os autos de ação indenizatória 

promovida por Edna Zanaro e Lua Carlos Zanato em desfavor de Elias 

Antunes dos Santos, visando a condenação do requerido por indenização 

por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trantsito ocorrido 

em 26 de maio de 2016;

Devidamente citado foi realizada audiência de conciliação às fls. 117; 

Frustrada a conciliação o requerido apresentou peça de defesa com 

pedido reconvencional a fls. 120/127, imputando a responsabilidade do 

acidente aos requeridos, pugnando por fim em indenização por danos 

materiais e morais decorrentes do acidente. As fls. 138 os autores 

contestaram a reconvenção destacando em sede de preliminar a ausência 

de recolhimento das custas iniciais e a inépcia da inicial. Por fim, pugnam 

pelo reconhecimento da revelia ante a ausência de contestação. Às fls. 

148 foi determinada a intimação do requerido para o recolhimento das 

custas iniciais atinentes a reconvenção sob pena de extinção da mesmas. 

Às 149 o patrono do requerido apresentou pedido de renuncia, tendo a 

advogada Jaqueline Peres Lessi Lisando apresentado pedido de renuncia 

em relação aos autores. È o breve relatório. Fundamento . Decido.

Indefiro o pedido de renúncia do patrono do requerido, visto que cabe ao 

mesmo a notificação de seu cliente. Por outro lado, ante a notificação e 

existência de outro patrono constituído, defiro a renuncia apresentada 
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pela Dra Jaqueline Peres Lessi. Superada tal questão, de rigor a extinção 

do pedido reconvencional ante a ausência de recolhimento das custas 

respectivas. Com efeito, no caso dos autos, observa-se que este Juízo 

oportunizou a parte o pagamento das despesas e custas processuais 

atinentes ao pedido reconvenional, de maneira que o parte foi intimada, 

mas manteve-se inerte. Assim, sendo patente o transcurso do prazo para 

a promover a emenda, de rigor o indeferimento da reconvenção, com a 

consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, prosseguindo-se 

a ação principal. Nesse Sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REINVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPROVIMENTO. 

EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - Passados 

quase dois anos da publicação do acórdão que negou provimento ao 

Agravo de Instrumento interposto pela Reconvinte e manteve a decisão 

que determinou o recolhimento das custas, correta a decisão que julgou 

extinta sem exame do mérito a reconvenção protocolada pela Ré, em 

razão do não pagamento da verba. (TJ-MG - AI: 10701140163133007 MG, 

Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 01/11/2017, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017) No que 

tange a ação original, inviável o reconhecimento da revelia apontada na 

impugnação visto que o requerido apresentou peça de defesa 120/124 

impugnado a responsabilidade do acidente aos autores. Tendo aimda 

impugnado os valores apresentados a titulo de dano maerial e moral (fls. 

125).

Outrossim, Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as 

seguintes questões fáticas e jurídicas: 1-) a conduta ilícita imputada ao 

requerido, enquanto suposto causador do acidente, 2 nexo causal entre a 

conduta do requerido e os danos indicados na inicial, 3) existência e 

extenção dos danos. Assim, determino a produção de prova oral e o 

depoimento pessoal das partes, reputando ser inviável o julgamento do 

feito de forma antecipada, ante a natureza fática e consequências 

jurídicas inerentes ao presente feito. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14h00min, sendo que 

as partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 dias, 

na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como providenciar a sua 

respectiva intimação, conforme determina o art. 455 do CPC. Na intimação 

das partes para prestarem depoimento pessoal constará a advertência da 

pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.Sem 

prejuízo de tal deliberação, oficie-se ao Detran para que informe a 

situação da CNH dos autores na época do acidente.EXPEÇA-SE o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de outubro de 

2018 Marcos Terencio Agostinho Pires".

Juiz de Direito",

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202793 Nr: 16936-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEKSON BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Intimação do autor para requerer o que de direito, bem como manifestar 

acerca da certidão Certifico que decorreu o prazo e o executado não 

efetuou o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito de folhas 144, bem como não apresentou 

impugnação nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118813 Nr: 8785-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ALENCAR POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:153.447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120.394 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

8785-85.2009.811.0055 - 118813 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença-

PARTE REQUERENTE: RICARDO NEVES COSTA e FLAVIO NEVES COSTA 

e RAPHAEL NEVES COSTA PARTE RÉQUERIDA: ROMILDO ALENCAR 

POTT INTIMANDO: Romildo Alencar Pott, CPF 038.550.571-09. FINALIDADE: 

intimação do Executado Romildo Alencar Pott, CPF 038.550.571-09, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 198), 

excetuando-se os valores concernentes à multa e honorários. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

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

que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação. Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes 

pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor 

do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias. DECISÃO/DESPACHO: Vistos, 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Ricardo 

Neves Costa, Flávio Neves Costa e Raphael Neves Costa em face de 

Romildo Alencar Pott, visando o recebimento de valores arbitrados a título 

de honorários sucumbenciais. Verifico que a parte exequente pleiteia o 

cumprimento da sentença somando-se ao cálculo da dívida a multa 

estipulada pelo artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, sem observar 

que, no caso em apreço, o cumprimento da sentença não se efetiva de 

forma automática, ou seja, logo após a ciência e trânsito em julgado da 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

198), excetuando-se os valores concernentes à multa e honorários. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sendo pago o valor pelo executado, nos 

moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em 

favor do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes 

outorgados na procuração. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para 

atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída 

no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, na inexistência de 

recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do 

CPC. Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa 

a tramitar como cumprimento de sentença. 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 publicado na forma da 

Lei. Tangará da Serra - MT, 24 de outubro de 2018. Elenice de Lima 

Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140123 Nr: 10654-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO, 

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES, CAROLINA ATALA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DAL COL DE SOUZA - ME, MARGARETE 

DALCOL DE SOUZA DANTAS, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 309 do Banco Bradesco S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221517 Nr: 11287-50.2016.811.0055

 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: EDNA ZANATO, LUÃ CARLOS ZANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128/B

 Indicar, no prazo legal, o atual endereço da parte requerida, tendo em 

vista a devolução da intimação a ela enviada, cujo motivo assinalado pelos 

Correios é o seguinte: "mudou-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278703 Nr: 8002-78.2018.811.0055

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 INTIM\ÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA MANIFESTAR QUANTO A PROPOSTA DO PERITO ACOSTADO AS 

FLS.670/674, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288723 Nr: 16064-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligência 

do oficial de justiça: Certifico que em razão das diligências 

complementares realizadas solicito que seja a parte autora intimada a 

providenciar o pagamento do valor de R$ 816,50 (oitocentos e dezesseis 

reais e cinquenta 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 

ttp://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. O referido é 

verdade e dou fé. Tangara da Serra, 26 de Setembro de 2018.Gisliane 

Pereira Alexandre Oficial de Justiça e Avaliador Judicial, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176873 Nr: 18964-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUELA RIZZON DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Intime-se a exequente para promover o prosseguimento no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124778 Nr: 3772-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DTOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DE JESUS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca deBarra do Bugres MT, para 

CITAÇÃO, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221517 Nr: 11287-50.2016.811.0055

 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: EDNA ZANATO, LUÃ CARLOS ZANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128/B

 Autos nº 221517VistosTratam os autos de ação indenizatória promovida 

por Edna Zanaro e Lua Carlos Zanato em desfavor de Elias Antunes dos 

Santos, visando a condenação do requerido por indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de acidente de trantsito ocorrido em 26 de 

maio de 2016;Devidamente citado foi realizada audiência de conciliação às 

fls. 117;Frustrada a conciliação o requerido apresentou peça de defesa 

com pedido reconvencional a fls. 120/127, imputando a responsabilidade 

do acidente aos requinterposto pela Reconvinte e manteve a decisão que 

determinou o recolhimento das custas, correta a decisão que julgou extinta 

sem exame do mérito a conduta do requerido e os danos indicados na 

inicial, 3) existência e extenção dos danos. Assim, determino a produção 

de prova oral e o depoimento pessoal das partes, reputando ser inviável o 

julgamento do feito de forma antecipada, ante a natureza fática e 

consequências jurídicas inerentes ao presente feito.DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

14h00min, sendo que as partes deverão apresentar o rol de testemunhas 

no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como 

providenciar a sua respectiva intimação, conforme determina o art. 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.Sem prejuízo de tal deliberação, oficie-se ao Detran para que 

informe a situação da CNH dos autores na época do acidente.EXPEÇA-SE 

o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 16 de outubro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290969 Nr: 17796-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BURGOS EIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO, WALLYTON MATIAS MONTEIRO, ANTONIO ANDERSON 

MATIAS MONTEIRO, LUCINEIDE MONTEIRO DOS SANTOS, JOSÉ VINICIUS 

MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERIDAS PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 14/11/2018, 

AS 15h30min Horas, onde foram DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO” endereço insuficiente, fls. 44//49, devendo informar o 

endereço atualizado das referidas requeridas para fins de proceder a 

citação e intimação das mesmas para a audiência, informando nos autos 

com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290967 Nr: 17792-86.2018.811.0055

 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: MARCELLO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0, Carmem Lúcia Mendes de Araújo 

Olyntho - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 14/11/2018, 

AS 14h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO” mudou-se, fls.70, devendo informar o endereço atualizado 

da referida requerida para fins de proceder a citação e intimação da 

mesma para a audiência, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 268035 Nr: 30948-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR ALESSANDRO DA SILVA PEGO, 

RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, THIAGO HENRIQUE SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO 

- OAB:14.312-B/MT

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o réu Higor Alessandro da Silva Pego 

não foi notificado pessoalmente da acusação, tendo o oficial de justiça se 

limitado a dizer que cientificou o processado na pessoa de sua irmã - 

Raine, consoante certidão de fl.107.

 Diante disso, determino a NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DENUNCIADO para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo 

arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

 O oficial de justiça deverá indagar ao processado se o mesmo possui 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta.

Decorrido o lapso temporal sem resposta, ou afirmando o réu que não 

possui condições para contratar advogado, encaminhe-se o processo 

para a Defensoria Pública.

Após, conclusos para análise dos pedidos pendentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 177588 Nr: 19642-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRADE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

Atenta à infomração de fls. 94/95, constato a possibilidade da sanção já 

ter sido cumprida.

 Diante disso, faculto a manifestação das partes, em até cinco dias, 

iniciando pela defesa.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 229712 Nr: 18241-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMES, ANTONIO EVANDRO LIMA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 13451, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT

 Vistos,

 Em consonância com a manifestação ministerial de fl. 228, DEFIRO O 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ADVOGADA KÁTIA CRISTINA RODRIGUES 

como assistente da acusação.

 Intime-se a causídica da presente decisão e da audiência designada, 

anotando-se o necessário no sistema APOLO.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 293148 Nr: 19511-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:MT 20.037-A

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (interrogatório da acusada 

Mirian de Souza Amorim), designo o dia 29.10.2018, às 18 horas.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 277043 Nr: 6612-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL VINICIUS CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE - OAB:12.183

 Vistos,

 Apesar das laboriosas argumentações defensivas no tocante à(s) 

matéria(s) processual(is), tenho que a análise judicial do alegado demanda 

cognição ampla e mais profunda, razão pela qual a(s) rejeito.

Dessa forma, em consonância com os preceitos processuais da Lei 

11.343/2006 e, entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 

do CPP, recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, 

interrogatório e julgamento para o dia 31/01/2019, às 15h 30min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação do 

acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 188407 Nr: 5310-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFC, AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Autos nº: 5310-14.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 188407.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Junior, 

ofereceu denúncia em 20 de julho de 2015 contra Sebastião Ferreira 

Coelho, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no 

artigo 217-A, caput, c/c 226, inciso II, em continuidade delitiva (duas 

vítimas) e em concurso material de crimes, nos termos dos artigos 71, 

parágrafo único, e 69, todos do Código Penal, e Aparecido Maciel, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 

217-A, caput, c/c 226, inciso II, em concurso material, nos termos do artigo 

69, todos do Código Penal.

 Da peça acusatória consta que

[...]

FATO I:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data que não se 

pode precisar, sabendo-se que entre 2011 e 2014, em residência do 

denunciado, mais precisamente à Rua 74-A, 480-W, Jardim San Diego, 

nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, SEBASTIÃO FERREIRA 

COELHO, praticou ato libidinoso com menores de 14 (catorze) anos, quais 

sejam, com a vítima MARIA RADIJA GONZAGA PEREIRA, por pelo menos 5 

(cinco) vezes, e com a vítima KYARA GONZAGA DE OLIVEIRA, por pelo 

menos duas vezes.

Conforme defluiu do procedimento inquisitivo, o denunciado SEBASTIÃO 

FERREIRA COELHO é convivente da avó materna das vítimas há vinte e 

três anos, sendo considerado por estas como avô.

Segundo restou apurado em autos de inquérito policial, que em data que 

não se sabe precisar, entre 2011 e 2014, no local do fato I, o denunciado 

colocou a vítima KYARA GONZAGA DE OLIVEIRA em seu colo, tirou sua 

roupa e passou a mão em suas partes íntimas. Consta dos autos, que no 

mesmo intervalo de tempo supracitado, o denunciado colocou o pênis nas 

nádegas e vagina da vítima Kyara Gonzaga, todavia, sem penetração.

Emerge dos autos que o denunciado SEBASTIÃO FERREIRA COELHO, nas 

circunstâncias de tempo e local do fato I, abusou da vítima MARIA RADIJA 

GONZAGA PEREIRA, por pelo menos cinco vezes. Os abusos consistiam 

em passar a mão nas partes íntimas da vítima, beijá-la na boca, e esfrega 

o pênis em suas pernas.

FATO II:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data que não se 

pode precisar, sabendo-se que entre 2011 e 2014, na residência do 

denunciado, mais precisamente à 60-A, 700-W, Jardim Monte Líbano, 

nesta cidade de Tangará da Serra/MT, APARECIDO MACIEL, praticou ato 

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, qual seja, com a vítima MARIA 

RADIJA GONZAGA PEREIRA.

Segundo consta, o denunciado APARECIDO MACIEL é padrinho da vítima 

MARIA RADIJA. Defluiu dos autos que em quase todos os finais de 

semana a vítima era levada para ficar com os padrinhos, e que nessas 

oportunidades o denunciado praticava atos libidinosos consistentes em 

passar a mão no corpo, e colocar o pênis na boca da vítima, sabendo-se 

que os fatos ocorreram por diversas vezes. (fls. 05/06 verso)

A peça inicial acusatória foi recebida em 28 de julho de 2015, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 78.

Os acusados foram citados às fls. 83.

Ato contínuo, o acusado Sebastião Ferreira Coelho, por meio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 86/89 verso, 

arrolando testemunhas.

Por sua vez, o acusado Aparecido Maciel, por meio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 90/95, arrolando 

testemunhas.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 117/117 verso, com as oitivas das vítimas Maria Radija Gonzaga 

Pereira e Kyara Gonzaga de Oliveira, das informantes/testemunhas 

Hogleidacirf Inácio Barbosa, Almezinda Maria Gonzaga, Samira Gonzaga 

Pereira, Bruno Inácio Maciel, Heni Maria Inácio Maciel, Diolanda Lopes 

Pereira, Iolanda Lopes Pereira, Aparecida Gonzaga, Maria de Lourdes, 

Terezinha de Fátima Malinski e Eli Sandra Aparecida dos Santos Correa, 

além do interrogatório judicial dos acusados Sebastião Ferreira Coelho e 

Aparecido Maciel, conforme mídia de fls. 135.

Aportou, às fls. 139/140 o relatório psicológico da vítima Maria Radija 

Gonzaga Pereira.

Às fls. 148/149, coligiu-se o relatório psicológico da vítima Kyara Gonzaga 

de Oliveira.

Após, o Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 

316/320, pugnando pela condenação do acusado Sebastião Ferreira 

Coelho pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c 226, 

inciso II, em continuidade delitiva, contra duas vítimas, e em concurso 

material de crimes, nos termos dos artigos 71, parágrafo único, e 69, 

todos do Código Penal. Requereu, ainda, a condenação do acusado 

Aparecido Maciel da prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c 

226, inciso II, em concurso material, nos termos do artigo 69, todos do 

Código Penal.

A defesa do acusado Sebastião Ferreira Coelho apresentou as 

derradeiras alegações às fls. 327/334, pugnando por sua absolvição da 

prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por falta 

de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

Já a defesa do acusado Aparecido Maciel apresentou as derradeiras 

alegações às fls. 335/338, pugnado pela absolvição do acusado da 

prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por falta 

de provas, nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de 

Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

É certo que todos os crimes possuem corpo de delito, porém, nem todos 

deixam vestígios materiais, como no caso judicializado. Afinal, segundo 

narra a denúncia, o acusado Sebastião Ferreira Coelho “praticou ato 

libidinoso com menores de 14 (catorze) anos, quais sejam, com a vítima 

MARIA RADIJA GONZAGA PEREIRA (...) e KYARA GONZAGA DE 

OLVIEIRA”, e o acusado Aparecido Maciel “praticou ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos, qual seja, com a vítima MARIA RADIJA 

GONZAGA PEREIRA”, de modo que, por se caracterizar como fato 

transeunte, não permite a aferição da materialidade por meio de perícia 

técnica.

Em outras palavras, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não 

é comprovada somente através do exame de corpo de delito, mormente 

quando da ação do réu não se extrai vestígios, podendo, a existência 

material do crime, ser comprovada por outros meios inequívocos de prova 

admitidos em direito.

Nesse prumo:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A, C/C 

ART. 71, AMBOS DO CP – PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE 

DELITIVA - EXAME INCONCLUSIVO - HÍMEN COMPLACENTE – 

IRRELEVÂNCIA - POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS 

LÍCITOS DE PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CONFORTAM A CERTEZA QUANTO À 

CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.

É irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato 

de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência hímenal e 

ausência de quaisquer lesões, uma vez que a práticas de atos libidinosos 

não necessariamente deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima 

assume especial importância principalmente quando seu relato é cristalino, 

firme, coerente e vem amparado aos outros elementos comprobatórios 

existentes nos autos, e estejam em sintonia com as demais provas 

testemunhais.

(TJ-MT, Ap 144173/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Portanto, a materialidade do delito será aferida juntamente com a autoria, 
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em uma só toada, retirando os elementos de convicção da prova oral 

produzida.

Por fim, nessa primeira parte da sentença, quanto às idades das vítimas, 

nos termos do artigo 155, parágrafo único, do CPP, as cópias das 

certidões de nascimento juntadas às fls. 29 e 42 não deixam dúvidas 

quanto ao fato de que, nas datas dos crimes em apuração, as vítimas 

contavam 05 e 11 anos de idade.

Com efeito, iniciar-se-á pelas palavras das vítimas quando inquiridas pela 

Autoridade Policial:

[...]

Que quando sua avó saia, ficava em casa a informante, seus irmãos e 

SEBASTIÃO; Que SEBASTIÃO aproveitava que estavam sozinhos e 

“muitas vezes”, não sabendo quantificar com exatidão, ele passou as 

mãos nos seios da informante, beijou a boca dela e tocou sua genitália, 

porém, ela diz que quando SEBASTIÃO a tocava no seio, a tocava por 

baixo de sua roupa e quando tocava sua genitália, era por cima da 

calcinha; Que uma das vezes que ele “mexeu” com ela, seu irmãozinho de 

três anos de idade estava junto consigo e SEBASTIÃO passou pimenta 

malagueta na boca dele para ele não contar nada a ninguém; Que por 

duas vezes viu SEBASTIÃO “mexendo” com sua irmã (KIARA) de cinco 

anos de idade; Que todos os fatos aconteciam quando sua avó não 

estava em casa, sempre à tarde, momento em que ela ia fazer caminhada; 

(...) KIARA estava no quarto de sua avó, deitada na cama e SEBASTIÃO 

tocando o “peito” dela com a boca e passando a mão nas parte dela, 

referindo-se a genitália de KIARA; (...) sempre que ia casa de seu 

padrinho e ele estava lá, porque “às vezes ele viajava”; ele pegava em 

seu seio; Que ele tocava em seu seio por baixo de sua roupa; (...) 

Segundo a informante ela contou somente à sua mãe que seu padrinho 

(APARECIDO) e SEBASTIÃO a tocava, mas sua mãe não fez nada. (Maria 

Radija Gonzaga Pereira; fls. 27/28)

[...]

QUE morava na casa do avô SEBASTIÃO e certo dia, de noite, esse avô 

colocou ela na cama dele, tirou sua roupa e passou a mão em sua 

piriquita, em sua bunda e pegou na sua mão; Que sua avó estava na 

cozinha, mas, ela viu e brigou com seu avô e bateu na informante; 

perguntando a informante das irmãzinhas, ela disse que um dia viu o avô 

colocar a boca na boca da SAMIRA e colocar o pinto na piriquita da 

SAMIRA. (Kyara Gonzaga de Oliveira; fls. 41).

Em Juízo, as vítimas ratificaram, integralmente, os depoimentos prestados 

na fase policial (mídia de fls. 135).

Na DEPOL, a menor Samira Gonzaga Pereira informou que:

[...]

Inicialmente perguntei a ela com quem morava e ela imediatamente colocou 

a mão em cima da vagina e disse: “comigo nada”; (...) ela disse que tinha 

visto seu avô fazer “negócio” com KIARA e RADIJA; Perguntei o que era 

esse negócio, ela muito tímida respondeu: negócio que a gente grande faz; 

E complementou: créu né; (...) RADIJA estava no quarto do avô junto com 

ele; (...) Que o avô tava fazendo créu com RADIJA; (...) estava passando 

a mão na bunda e na frente de RADJA; (...) Que contou a sua mãe e ela 

disse que ia chamar a policia para ele, mas a avó não deixou; (...) Que ele 

já fez a mesma coisa com KIARA; Que passou a mão na bunda e na frente 

de KIARA; Que não gostava do avô porque ele fazia essas coisas que 

não pode. (fls. 34/35)

Inquirida judicialmente, a menor Samira Gonzaga Pereira mudou o 

depoimento prestado na Delegacia de Polícia, aduzindo que não observou 

a prática dos atos libidinosos praticados pelo seu avô em face das vítimas, 

mas, percebe-se que a declarante foi instruída a mudar a sua versão em 

Juízo, haja vista a insegurança demonstrada em sua oitiva (mídia de fls. 

135).

Ainda na fase policial, Diolanda Lopes Pereira relatou que:

[...]

Sempre achou SEBSATIÃO sem vergonha, e diz: todas as vezes que ia 

tomar bença ele abraçava e tentava pegar no peito da gente; (...) A 

depoente diz que certa vez ouviu SEBASTIÃO dizer para APARECIDA, que 

KIARA era dele e, quando isso ocorreu, APARECIDA ficou quieta, não 

confirmou e nem negou; A depoente relata também que (...) viu 

SEBASTIÃO enrolado em uma toalha entrar no banheiro com KIARA nos 

braços para tomarem banho; (...) Que posteriormente saiu do banheiro, 

SEBASTIÃO e KIARA ambos tomados banho; (...) Que nunca viu 

SEBASTIÃO abusar das crianças, mas, nunca confiou nele e não duvida 

de que ele tenha sido capaz de fazê-lo. (fls. 47/48)

Em Juízo, a testemunha Diolanda Lopes Pereira ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado à Autoridade Policial, acrescentando que o acusado 

Sebastião Ferreira Coelho lhe ameaçou para não depor contra ele nesta 

audiência, destacando que ela é uma pessoa safada e manipuladora. 

Informou que já morou com o acusado Sebastião Ferreira Coelho e que ele 

não é uma pessoa de confiança, ressaltando que o mesmo também já “deu 

em cima” da declarante. Aduziu que precisava depor em Juízo para 

salvaguardar os interesses das crianças, porque todas as pessoas foram 

manipuladas pelo acusado, inclusive, a mãe das crianças (mídia de fls. 

135).

Do depoimento extrajudicial de Iolanda Lopes Pereira consta que:

[...]

Não gostava muito de SEBASTIÃO, porque achava muito pra frente e 

safado; E diz: ele tinha mania de querer ficar beijando o rosto da gente, 

querer abraçar de frente e eu não gostava e o cortava; (...) Que certa vez 

RADIJA foi a casa da depoente e contou que o avô SEBASTIÃO beijava 

ela na boca e a abraçava por trás e pegava no peito dela; A depoente diz 

que assim que soube ligou para APARECIDA e falou o que RADIJA tinha 

lhe contado, mas APARECIDA não tomou nenhuma providência; (...) E, 

KIARA disse que quando o avô dava banho nela doía. (fls. 49/50)

Inquirida judicialmente, a testemunha Iolanda Lopes Pereira ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na fase policial, acrescentando que 

as vítimas lhe informaram que o acusado Sebastião Ferreira Coelho, 

quando dava banho das menores, praticava atos libidinosos contra elas, 

consistentes nas carícias nas partes íntimas das crianças. Informou que 

ele tentava manipular as vítimas com presentes e balas. Ressaltou que o 

acusado é muito para frente, razão porque, era “fechada” com o ele. 

Relatou que a vítima Maria Radija lhe afirmou que o acusado Aparecido 

Maciel praticou atos libidinosos com ela, consistentes em carícias nas 

suas partes íntimas, destacando que um dia a menor teve uma crise de 

choro e, desesperada, não queria ficar na casa do seu padrinho 

Aparecido Maciel (mídia de fls. 135).

Em Juízo, a informante Almezinda Maria Gonzaga informou que nunca 

percebeu nada de anormal entre as vítimas e os acusados, destacando 

que as crianças inventaram essa história. Aduziu que as crianças não 

possuem crise de choro, ressaltando que os profissionais da casa da 

criança e da escola, bem como, as tias Iolanda e Diolanda pediram para as 

meninas inventarem a prática delitiva (mídia de fls. 135).

 Do depoimento de Hogleidacirf Inácio Barbosa colhe-se que:

[...]

APARECIDA, ligou para ela e disse: Comadre! Eu preciso te falar uma 

coisa. A RADIJA falou do compadre; Contudo, a depoente diz que foi só 

isso que APARECIDA lhe disse, que não deu detalhes sobre o que RADIJA 

havia falado e tampouco perguntou. (fls. 51/52)

Em Juízo, a testemunha Hogleidacirf Inácio Barbosa informou que a menor 

Maria Radija não iria com muita frequência na sua casa, destacando que 

na sua casa residia o seu marido Aparecido Maciel e a sua filha. A 

declarante informou que toda vez que a menor Maria Radija lhe visitava, na 

casa também se encontrava a sua filha e, às vezes, o seu marido. Relatou 

que quando a menor pousava na sua casa, ela dormia com a sua filha. 

Narrou que a menor Maria Radija não é uma criança mentirosa (mídia de 

fls. 135).

 Na DEPOL, o acusado Aparecido Maciel negou a prática delitiva. 

Confira-se:

[...]

QUE NEGA veementemente algum dia ter desrespeitado sua afilhada 

RADIJA; Diz que nunca tocou o seio de RADIJA ou qualquer outra parte 

íntima dela; Diz que quase sempre que RADIJA ia à sua casa, estava 

viajando e não tinha acesso a ela; Que nunca ficou sozinho com RADIJA; 

Ante a negativa do interrogando, foi lhe perguntado se ele costumava 

fazer ou algum dia fez algum carinho em RADIJA que ela possa ter 

interpretado mal. Se ele tinha por hábito pegá-la no colo, e ele respondeu: 

“pode ser que ela tenha entendido mal”, eu nunca a peguei no colo, às 

vezes estávamos sentadas ali próximas; Esclarece, quando ela ia lá em 

casa ela era criança, nem reparei, mas acho que nem seio ela tinha, 

porque ela era raquítica... pequeninha; Que não tinha dialogo ou amizade 

com a RADIJA, e nem no batismo esteve presente porque sempre estava 

viajando; Que o contato e conversa maior com RADIJA se restringia a ela 

pedir benção e pronto; Inquirido ao interrogando se algum dia RADIJA 

comentou em sua casa, consigo com sua esposa ou filha de que o avô 

mexia com ela, o interrogando diz nunca ter ficado sabendo nada a esse 

respeito. (fls. 54/55)

Este depoimento foi confirmado pelo acusado Aparecido Maciel em Juízo 
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(mídia de fls. 135).

Por sua vez, o acusado Sebastião Ferreira Coelho esclareceu à 

Autoridade Policial que:

[...]

Diz ser inverídicas as acusações que são feitas em seu desfavor e ora 

são apuradas pelo presente inquérito; Diz que nunca abusou ou sequer 

desrespeitou qualquer das netas de sua companheira (Almezinda); Que 

convive com ALMEZINDA há vinte e três anos; Que nunca deu banho em 

qualquer das netas de ALMEZINDA; Mesmo tendo alertado o interrogando 

que há testemunhas que disseram ter visto ele dar banho e KIARA, ele 

nega, e diz que nem mesmo no tanque nunca deu banho nela, nem em 

SAMIRA, MARIA, RADIJA ou ALIFHER; Inquirido sobre a forma do 

interrogando fazer carinho nas crianças, ele diz que tinha por habito 

pegá-las no colo, abraçar e beijar na face, mas sempre com muito 

respeito; Que isso fazia nas quatro crianças; Quanto a dar dinheiro para 

as crianças, o interrogando diz que “às vezes”, quando elas pediam, ele 

dava dinheiro para levarem para escola; Em relação a ter passado pimenta 

na boca de ALIFHER, o interrogando também nega; Ao insistir se o 

interrogando nunca havia dado banho nem mesmo em caso de 

necessidade nas crianças, ele retifica dizendo que em KIARA e ALIFHER; 

Mas explica que em KIARA só dava banho com ela vestida calcinha; 

Inquirido se o interrogando tinha de alguma reclamação de MARIA RADIJA 

em relação ao padrinho dela, o interrogando diz que não. (fls. 65/66)

Em Juízo, o acusado Sebastião Ferreira Coelho ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado à Autoridade Policial, negando a prática delitiva (mídia 

de fls. 135).

 O relatório informativo da Casa da Criança confirmou a prática dos atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal. Confira-se:

[...]

No dia 29/09/2014, o Conselho Tutelar encaminhou as crianças acima 

citadas à Casa Transitória da Criança, devido a uma denuncia por suspeita 

de abuso sexual.

(...)

Samira disse: “Meu vô (Sebastião Ferreira Coelho) pega a Radija no colo e 

começa a fazer aquele negócio”, ao ser questionada sobre o que seria “o 

negócio, imediatamente a criança levou sua mão à vagina, dizendo que o 

avô mexia naquele local da irmã. “Contei para minha mãe e ela não 

acreditou”. Relata ainda que ela juntamente com a irmã Maria Radija 

presenciaram através de uma janela o avô (Sebastião Ferreira Coelho) 

abusando da irmã Kyara, segue o relato: “Meu vô (Sebastião Ferreira 

Coelho) colocou o pau na boca dela, na periquita e na bunda, ela pediu 

socorro e nós corremos para abrir a porta do quarto”.

(...)

Quando questionada se os abusos aconteciam somente com o avô, Radija 

disse: “meu padrinho (Aparecido) pegou no meu peito e colocou a boca, já 

contei para minha madrinha e para minha mãe”.

Segundo Samira somente ela não sofria os abusos, porem, relata que avô 

(Sebastião Ferreira Coelho) já chegou a oferecer dinheiro para ela, mas 

que ela corria dele. Citou ainda que o avô (Sebastião Ferreira Coelho) deu 

uma bicicleta de presente para Kyara e Maria Radija, deixando claro que o 

presente não incluía Samira.

Sobre o irmão Alifher elas relataram que uma das agressões que 

presenciaram realizada pelo avô (Sebastião Ferreira Coelho) foi vê-lo 

passando pimenta na boca do irmão.

(...)

Após o acolhimento as crianças têm apresentado comportamentos de 

cunho sexual, onde Samira e Maria Radija chamam as outras crianças 

para “brincar de fazer sexo”, Alifher tem estimulado constantemente os 

órgãos genitais. Situações que reforçam os relatos de abuso, pois, as 

crianças estão reproduzindo o meio ao qual vivenciavam. (fls. 75/77)

No ponto, infere-se, ainda, dos relatórios psicológicos das vítimas:

[...]

a menor Maria Radija Gonzaga Pereira apresentou doenças 

psicossomáticas típicas de abuso sexual (fls. 139/140).

(...)

Kyara relatou que o esposo da avó mexia com ela também, passava a mal 

em sua “Vagina e mostrou seu pipi”, mas os abusos mais frequentes 

aconteciam com a irmã Maria Radija, porque ela e Samira se escondiam. 

(fls. 148/149) (grifamos e sublinhamos)

A propósito, o relatório de atendimento corrobora todas as provas 

constantes nos autos, concluindo que:

[...]

Samira é uma criança alegre, falante e espontânea, disse para a irmã: 

“conta tudo Radija o que o vô faz com você”.

Maria Radija muito tímida contou que seu avô passa a mão nos peitinhos 

dela e nas partes íntimas, perguntamos há quanto tempo? A menina diz 

que desde os 8 anos de idade é abusada pelo avô, diz que ele tira a roupa 

dela, beija na boca. Quando perguntamos se colocava o pênis nas partes 

íntimas dela, a mesma debruçou sobre a mesa e começou a chorar, ao 

deixarmos a menina bem a vontade, logo depois ela confirmou que o avô 

esfregava o pênis nas pernas dela. Maria Radija diz que o avô pediu para 

ela chupar o bilau dele (pênis). A mesma afirmou que o avô ameaça bater 

nela se contar para alguém.

Perguntamos em que momento o avô abusava, a mesma relata que às 

vezes quando sua avó vai para a reza e sua mãe sai de casa deixando a 

com o avô, afirma ainda que não quer ficar, mas que a mãe não a leva. E 

quando a avó estava assistindo novela, ela entrava no quarto e trancava 

a porta. Quantas vezes ele abusou de você? “umas cinco vezes”.

Maria Radija relata que quase todos os finais de semana a madrinha Gleice 

vem busca-la, ela disse que não gosta de ir, perguntamos por quê? Ela 

afirma que o padrinho Aparecido fica passando a mão no corpo dela e 

coloca o pênis em sua boca, diz quando a prima está ele não faz nada, 

perguntamos em que momento o padrinho fazia, ela afirma que às vezes 

era depois do almoço, falamos se ela falou para mãe sobre o padrinho, a 

menina disse que não, só falava que não queria ir, mas mesmo assim a 

mãe mandava ela ir.

(...)

Kyara é uma criança bem falante, a conselheira colocou-a no colo e 

começou a conversar com ela, Samira falou para a irmã, “conta o que o vô 

faz com você? Kyara olhou meio assustada e a conselheira disse que 

poderia contar, pois ela era amiga, Kyara relatou que o avô a colocava no 

colo e ficava passando a mão na parte debaixo, demonstrando com as 

mãos. Samira disse: “conta daquela dia que você gritou”, a infante contou 

que ele colocou o “bilau” (pênis) no bumbum e ela gritou porque doeu.

(...)

Fomos ao CISC para registrar a denúncia, quando Maria Radija saiu da 

sala da escrevente, chegou perto das conselheiras suspirou 

profundamente e disse: “ai que alivio, tirei um peso das costas”.

(...)

Em conversa com a mãe, explicamos que a denúncia era de abuso sexual, 

a mesma disse que nunca ficou sabendo de nada, começamos a relatar 

alguma coisa do abuso e que a filha disse que teria contado para ela, a 

mesma afirmou que faz umas duas semanas que Radija falou que o avô 

passou a mão no peito dela e ela disse: “o que Radija... isso é verdade?”, 

Segundo ela ia tomar providências, mas o Conselho se antecipou.

Perguntamos sobre o padrinho, a mãe disse que a madrinha busca Radija 

quase todos os finais de semana para ir passar com eles, falamos sobre o 

abuso do padrinho, ela demonstrou espanto, lembrou-se que Radija dizia 

não queria ir para casa da madrinha e perguntou por quê? A filha dizia que 

a madrinha era ruim, mas mesmo assim sempre forçou a menina ir com a 

madrinha. (fls. 160/164) (grifamos e sublinhamos)

 Em Juízo, a Conselheira Tutelar Maria de Lourdes ratificou, integralmente, 

o teor do relatório de atendimento às vítimas (mídia de fls. 135).

Inquirida judicialmente, a testemunha Aparecida Gonzaga confirmou que 

as vítimas lhe procuraram e descreveram os abusos, mas, antes de tomar 

as medidas cabíveis, o Conselho Tutelar já entrou em ação e tirou as 

crianças da casa (mídia de fls. 135).

Por sua vez, as testemunhas Eli Sandra Aparecida dos Santos Correa e 

Terezinha de Fátima Malinski nada relataram acerca dos fatos (mídia de 

fls. 135).

Os informantes Heni Maria Inácio Maciel e Bruno Inácio Maciel relataram 

que a vítima Maria Radija nunca ficou sozinha com o acusado Aparecido 

Maciel (mídia de fls. 135).

Do conjunto probatório constante dos autos, não há dúvidas de que os 

acusados praticaram atos libidinosos para com as vítimas, consistentes 

nas passadas de mão nas suas partes íntimas e beijos, além das 

informações de que o acusado Sebastião Ferreira Coelho passou o pênis 

nas partes íntimas da menor Kyara Gonzaga.

Importante dizer, também, que não há razão para as vítimas e/ou qualquer 

outra pessoa incriminá-los imotivadamente, pois, dos depoimentos colhidos 

nos autos, denota-se que se tratavam de pessoas próximas um dos 

outros, inclusive, da família.

Logo, os abusos ocorreram quando inexistia testemunha, como era de se 

esperar em casos tais, de modo que as palavras das vítimas, mesmo 
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porque cheias de detalhes, conforme declarações acima, mostram-se 

suficientes para amparar um édito condenatório. Além do mais, as 

declarações das vítimas foram coerentes em discorrer os fatos 

perpetrados pelos acusados, sendo que não há razões para duvidar de 

sua veracidade, mesmo porque, segundo a Conselheira Tutelar Maria de 

Lourdes as crianças confessaram a prática delitiva e apontaram os 

acusados como responsáveis dos atos libidinosos.

Nesse contexto, necessário lembrar que, nos crimes contra a dignidade 

sexual, em especial, no estupro de vulnerável, o depoimento da vítima 

assume especial relevo, pois, geralmente é a única prova do 

acontecimento do delito, geralmente praticado às escondidas, na 

clandestinidade do lar, como no caso em questão.

Neste passo, importante referir que os relatos das vítimas infanto-juvenis, 

quando precisos, coerentes e subsidiados de outras provas, podem 

apresentar ainda maior valor probatório, seja porque os menores – 

geralmente – são desprovidos de prévias experiências ou informações a 

possibilitar a fantasia, seja porque, pela suas tenras idades, não possuem 

– de regra – manifestações hormonais ligadas à libido, não tendo, 

portanto, razão para inventar fatos relacionados à sexualidade, passando 

a tratar de tais assuntos quando realmente são vítimas de abuso sexual.

Portanto, a um só tempo, encontra-se sedimentada nos autos a prova da 

materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável, pois, as 

declarações das vítimas e das testemunhas são absolutamente 

concatenadas com os fatos visualizados nos autos, os quais ganham 

contornos irretorquíveis.

Forte nestas razões, demonstrada materialidade e autoria, à medida que a 

defesa não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer causa 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, imperiosa se faz a 

condenação dos acusados nos termos postos na denúncia.

Deve ser aplicada a causa de aumento de pena previsto no artigo 226, 

inciso II, do Código Penal, pois, os acusados, na condição de avô e 

padrinho das vítimas, mantinham sobre elas autoridade.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PADRASTO. ABUSO DO PODER FAMILIAR. SÚMULA N. 7/STJ. 

AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 226, II, DO CP. CAUSA DE AUMENTO. 

AUTORIDADE. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tendo a Corte local concluído que o delito foi praticado pelo padrasto, 

mediante abuso do poder familiar, modificar tal entendimento exigiria 

reexame do acervo fático-probatório. Súmula n.

7/STJ.

2. O crime de estupro praticado com abuso do poder familiar, mesmo antes 

da Lei n. 12.015/2009, já era processado mediante ação penal pública 

incondicionada.

3. "É adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código 

Penal na hipótese em que o agente exerce autoridade, ainda que 

momentânea e por breve período, sobre a vítima. Precedentes." (AgRg no 

AREsp 852.911/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 

TURMA, julgado em 14/6/2016, DJe 27/6/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1454233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

A propósito, considerando que as vítimas narraram que foram abusadas 

diversas vezes pelos acusados, mas, dos depoimentos prestados pelas 

crianças em Juízo só foi possível verificar que o acusado Sebastião 

Ferreira Coelho praticou, por três vezes, atos libidinosos com a vítima 

Kyara Gonzaga de Oliveira e, duas vezes, com a vítima Maria Radija 

Gonzaga, e o acusado Aparecido Maciel praticou, por duas vezes, atos 

libidinosos com a vítima Maria Radija Gonzaga, as demais vezes 

mencionadas na fase extrajudicial, acaso consideradas por esta 

Magistrada, seriam por presunção, presente a figura da continuidade 

delitiva para cada série delituosa (artigo 71, caput, do Código Penal).

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 verso, e o faço 

para CONDENAR como por condenado tenho os acusados Sebastião 

Ferreira Coelho e Aparecido Maciel, já qualificado nos autos, nas sanções 

do artigo 217-A, caput, c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal, todos do 

Código Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO SEBASTIÃO FERREIRA 

COELHO

 DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A 

VÍTIMA MARIA RADIJA GONZAGA PEREIRA [FATO I]

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 321.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima não contribuiu para a execução do delito.

 Dessa forma, FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

atenuantes.

 Por outro lado, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, em razão da prevalência da coabitação e das 

relações domésticas, sem prejudicar o aumento de pena na terceira fase 

do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se configurar bis in 

idem, conforme a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

07/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE 

PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA 

AGRAVANTE GENÉRICA - ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL E DA 

MAJORANTE ESPECÍFICA - ART. 226 , II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. 

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

 1. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos 

fático-probatórios dos autos, entendeu configuradas a autoria e a 

materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, afastar tal 

entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir o enunciado da 

Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

 2. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista 

no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do 

Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de 

origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no 

ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da 

majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que 

são situações distintas.

 3. Recurso especial desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos 

em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do 

recurso, mas lhe negar provimento. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge 

Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

 (STJ - REsp 1645680 / RS 2015/0246147-8, Relator: Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK (1183), Data do Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação: 

17/02/2017, T5 - QUINTA TURMA)

Diante do exposto, EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes 

nesta sentença, APLICO a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso 

II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena de 14 (quatorze) anos 

de reclusão.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, 

pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 1/6, 

pois, praticada por duas vezes contra a vítima Maria Radija Gonzaga 

Pereira, nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena 

para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO SEBASTIÃO FERREIRA 

COELHO

 DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A 

VÍTIMA KYARA GONZAGA DE OLIVEIRA [FATO I]

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.
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 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 321.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima não contribuiu para a execução do delito.

 Dessa forma, FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

atenuantes.

 Por outro lado, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, em razão da prevalência da coabitação e das 

relações domésticas, sem prejudicar o aumento de pena na terceira fase 

do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se configurar bis in 

idem, conforme a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

07/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE 

PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA 

AGRAVANTE GENÉRICA - ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL E DA 

MAJORANTE ESPECÍFICA - ART. 226 , II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. 

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

 1. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos 

fático-probatórios dos autos, entendeu configuradas a autoria e a 

materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, afastar tal 

entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir o enunciado da 

Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

 2. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista 

no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do 

Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de 

origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no 

ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da 

majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que 

são situações distintas.

 3. Recurso especial desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos 

em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do 

recurso, mas lhe negar provimento. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge 

Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

 (STJ - REsp 1645680 / RS 2015/0246147-8, Relator: Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK (1183), Data do Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação: 

17/02/2017, T5 - QUINTA TURMA)

Diante do exposto, EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes 

nesta sentença, APLICO a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso 

II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena de 14 (quatorze) anos 

de reclusão.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, 

pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 1/5, 

pois, praticada por três vezes contra a vítima Kyara Gonzaga de Oliveira, 

nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para 16 

(dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

 DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA DE 33 (trinta e 

três) ANOS, 01 (um) MÊS e 18 (dezoito) DIAS DE RECLUSÃO.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade 

da pena e a violência perpetrada.

O réu Sebastião poderá apelar em liberdade, eis que ausentes os 

requisitos da prisão preventiva, ressaltando-se que o condenado 

respondeu ao processo crime todo em liberdade.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO APARECIDO MACIEL

 DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A 

VÍTIMA MARIA RADIJA GONZAGA PEREIRA [FATO II]

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 322.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima não contribuiu para a execução do delito.

 Dessa forma, FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

atenuantes.

 Por outro lado, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, pois, a prática delitiva ocorreu da hospitalidade 

que o acusado dava à vítima, sem prejudicar o aumento de pena na 

terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se 

configurar bis in idem, conforme a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

07/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE 

PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA 

AGRAVANTE GENÉRICA - ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL E DA 

MAJORANTE ESPECÍFICA - ART. 226 , II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. 

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

 1. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos 

fático-probatórios dos autos, entendeu configuradas a autoria e a 

materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, afastar tal 

entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir o enunciado da 

Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

 2. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista 

no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do 

Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de 

origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no 

ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da 

majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que 

são situações distintas.

 3. Recurso especial desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos 

em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do 

recurso, mas lhe negar provimento. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge 

Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

 (STJ - REsp 1645680 / RS 2015/0246147-8, Relator: Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK (1183), Data do Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação: 

17/02/2017, T5 - QUINTA TURMA)

Diante do exposto, EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes 

nesta sentença, APLICO a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso 

II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena de 14 (quatorze) anos 

de reclusão.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, 

pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 1/6, 

pois, praticada por duas vezes contra a vítima Maria Radija Gonzaga 

Pereira, nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena 

para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade 

da pena e a violência perpetrada.

O réu Aparecido poderá apelar em liberdade, eis que ausentes os 

requisitos da prisão preventiva, ressaltando-se que o condenado 

respondeu ao processo crime todo em liberdade.

 Custas pelos acusados.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durar os efeitos da condenação (artigo 

15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 
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ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCEM-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

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

Tangará da Serra, 09 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.: 275375 Nr: 5291-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA, PAULO SOARES 

CALADO, CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874/0, Samuel de Oliveira Varanda - OAB:22973/0

 Autos nº: 5291-03.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 275375.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, 

ofereceu denúncia em 16 de abril de 2018 contra Paulo Soares Calado, 

Otaniel Costa da Silva e Cleverson Oliveira David, qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do 

artigo 71 do mesmo Códex.

Apurou-se, segundo a denúncia, que

 [...]

01º FATO.

No dia 17 de março de 2018, por volta das 12h, neste município e Comarca 

de Tangará da Serra/MT, os denunciados PAULO SOARES CALADO, 

OTANIEL COSTA DA SILVA, vulgo “PEZÃO” e/ou “PRETO” e CLEVERSON 

OLIVEIRA DAVID, vulgo “LOVE”, com consciência e vontade, bem como 

em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si, 

diversos jogos de X-BOX e PS4, conforme termo de apreensão de f. 

41/42, de propriedade da vítima Lojas Americanas.

(...)

02º FATO.

No dia 17 de março de 2018, por volta das 12h, neste município e Comarca 

de Tangará da Serra/MT, os denunciados PAULO SOARES CALADO, 

OTANIEL COSTA DA SILVA, vulgo “PEZÃO” e/ou “PRETO” e CLEVERSON 

OLIVEIRA DAVID, vulgo “LOVE”, com consciência e vontade, em 

continuidade delitiva, bem como em unidade de desígnios e cooperação de 

condutas, subtraíram para si os bens descritos no auto d avaliação de f. 

47, de propriedade da vítima Lojas Americanas.

 (...). Sic – fls. 05/07

Os réus foram presos em flagrante delito no dia 18/03/2018 (fls. 09 e 

seguintes).

Às fls. 113/115 verso, converteu-se a prisão em flagrante dos réus 

Cleverson Oliveira David e Otaniel Costa da Silva em preventiva no dia 18 

de março de 2018.

 Por sua vez, por força da mesma decisão, converteu-se a prisão do réu 

Paulo Soares Calado em liberdade provisória.

 Às fls. 130/133, o os réus, por meio de advogado constituído, postularam 

pela “liberdade provisória”.

O MPE opinou pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão dos 

réus Cleverson Oliveira David e Otaniel Costa da Silva, ressaltando-se que 

na decisão outrora proferida foi concedida a liberdade provisória ao réu 

Paulo Soares Calado (fls. 142/145).

Por ocasião da audiência de custódia, este Juízo decretou a prisão 

preventiva dos réus Cleverson Oliveira David (fls. 153/155 verso), Otaniel 

Costa da Silva (fls. 156/159) e Paulo Soares Calado (fls. 160/163).

Os réus Cleverson Oliveira David, Otaniel Costa da Silva e Paulo Soares 

Calado, por meio de advogado constituído, impetraram Habeas Corpus a 

fim de revogar a prisão preventiva, contudo, a liminar postulada foi 

indeferida (fls. 171/172 verso). No mérito, denegou-se a ordem (fls. 

188/194).

A peça inicial acusatória foi recebida em 25 de abril de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 187/187 verso.

Os réus Cleverson Oliveira David, Otaniel Costa da Silva e Paulo Soares 

Calado foram citados dos termos desta ação penal às fls. 200 e, por meio 

de advogado constituído, apresentaram resposta à acusação às fls. 

201/203.

A audiência de instrução e julgamento se realizou às fls. 233/234, em 11 

de junho de 2018, com as oitivas das testemunhas PM Fábio dos Santos 

Negrão, Thais Santos Neris, Monique Paiva Guerreiro e Lucas Procópio 

Pereira Dias, conforme mídia de fls. 236.

Na mesma solenidade, a defesa dos réus postulou pela revogação da 

prisão preventiva.

Às fls. 242/244, em 14 de junho de 2018, o MPE aditou a denúncia para 

imputar aos réus Cleverson Oliveira David, Otaniel Costa da Silva e Paulo 

Soares Calado a prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso 

IV, e 157, §§ 1º e 2º, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material 

de crimes.

Na mesma toada, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito de revogação 

da prisão dos acusados, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação 

da lei penal (fls. 244 verso/247).

Às fls. 248/251, indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva 

dos acusados.

Instada a se manifestar acerca do aditamento à denúncia, a defesa dos 

réus requereu a rejeição do aditamento, ante a alegada intempestividade 

da manifestação ministerial (fls. 253/255).

Às fls. 256/258, rejeitou-se o pleito da defesa, acolhendo-se o aditamento 

à denúncia, razão porque, determinou-se nova citação dos acusados.

Citados acerca do aditamento, às fls. 274, os réus, por meio de advogado 

constituído, apresentaram resposta à acusação às fls. 264/271. 

Requereu, ainda e mais uma vez, a revogação da prisão preventiva dos 

acusados.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se a testemunha Inês Schimidt (mídia 

de fls. 278).

Às fls. 280/284 verso, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito de 

revogação da prisão dos acusados.

Às fls. 285/290, indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva 

dos acusados. Designou-se audiência de instrução e julgamento. 

Determinou-se, ainda, nova inquirição da testemunha Inês Schimidt na 

Comarca de Brasnorte/MT, ante ao aditamento da denúncia.

Os réus impetraram novo Habeas Corpus perante o TJ/MT, arguindo 

excesso de prazo para o julgamento da ação, cuja liminar postulada foi 

indeferida (fls. 307/309).

A nova audiência de instrução e julgamento se realizou às fls. 322/322 

verso, em 06 de setembro de 2018, com as oitivas das testemunhas PM 

Fábio dos Santos Negrão, PM Rafael Nunes Soares da Costa, Thais 

Santos Neris, Monique Paiva Guerreiro e Lucas Procópio Pereira Dias, 

além dos interrogatórios judiciais dos réus Cleverson Oliveira David, 

Otaniel Costa da Silva e Paulo Soares Calado, conforme mídia de fls. 327.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 331/340 

verso, pugnando pela condenação dos réus Cleverson Oliveira David, 

Otaniel Costa da Silva e Paulo Soares Calado pela prática dos crimes 

previstos no artigo 155, § 4º, inciso IV, e 157, §§ 1º e 2º, inciso II, todos do 

Código Penal, em concurso material de crimes.

Os réus Cleverson Oliveira David, Otaniel Costa da Silva e Paulo Soares 

Calado, por meio de advogado constituído, apresentaram as derradeiras 

alegações às fls. 342/348, pugnando pela desclassificação do crime 

previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal para o artigo 

155, § 4º, inciso IV, do mesmo Código e, por conseguinte, a condenação 

dos réus da prática do crime de furto qualificado em continuidade delitiva. 

Alternativamente, requereu a condenação dos réus da prática do crime de 

roubo circunstanciado em continuidade delitiva.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 
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porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO [FATO 01]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09 e seguintes), termo 

de reconhecimento de objeto e pessoa (fls. 17/21, 24/25, 27/29 e 92/93), 

boletim de ocorrência policial (fls. 44/47), termo de apreensão (fls. 48/49), 

auto de avaliação (fls. 54; 89 e 94), cópias dos produtos de furto e das 

imagens de segurança do estabelecimento comercial (fls. 60 e 64/73), 

termo de entrega (fls. 80; 83; 88; 90 e 95), e pelos depoimentos colhidos 

nas fases inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na DEPOL, o policial da ocorrência Fábio dos Santos Negrão aduziu que:

[...]

Os suspeitos foram abordados e dentro do veículo foi encontrado 

diversos produtos possivelmente furtados; (...) QUE foram enviadas 

imagens das câmeras de segurança das lojas americanas e entramos em 

contato com a gerente da referida loja que reconheceu os suspeitos como 

autores do furto; (fls. 10/11)

Em Juízo, o policial Fábio dos Santos Negrão ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na fase policial (mídia de fls. 236).

Este depoimento foi corroborado pelo policial Rafael Nunes Soares da 

Costa que, também, participou da operação policial (fls. 13/14).

Na fase policial, Thais Santos Neris, gerente das Lojas Americanas desta 

urbe, descreveu a ação dos acusados da seguinte forma:

[...]

A declarante falava ao telefone quando viu 02 (dois) rapazes entrarem na 

loja em atitude suspeita; QUE a declarante começou a observar os 

rapazes; QUE um dos rapazes usava uma camisa de botão, cor salmão, e 

carregava nas mãos um objeto aparentando ser um “PASTA”, coberta por 

um saco plástico de cor verde; QUE este rapaz soltou a “PASTA” em cima 

da ilha onde ficam os produtos de tecnologia (celulares, notebook, fone, 

dvds de jogos e outros produtos de alto valor comercial); QUE esse rapaz 

observava os ovos de pascoa e perguntava os preços; QUE quando esse 

rapaz foi para o fundo da loja, a declarante o seguiu, pedindo ao 

funcionário da prevenção para observar o outro rapaz que usava 

camiseta polo e bermuda, com barba, que havia entrado junto com o rapaz 

da camisa salmão; QUE a declarante não viu o rapaz de salmão pegar os 

objetos; QUE o rapaz de camiseta polo pegou um carrinho e colocou ovos 

de páscoa e alguns outros objetos; QUE a declarante se recordou da 

“PASTA” de algum lugar, até que se recordou do furto ocorrido na outra 

loja americanas de Tangará da Serra/MT e a declarante observou as 

imagens do furto da outra loja há alguns dias; QUE a declarante viu o 

rapaz de camiseta polo jogar objetos dentro da “PASTA”; QUE a 

declarante viu ainda um terceiro rapaz, com olhos claros e barbas com 

falhas, que aparentava ser um cliente, porém não entrou com os outros 

dois suspeitos; QUE a declarante percebeu que esse terceiro rapaz 

olhava muito para a declarante e estava extremamente nervoso; QUE esse 

terceiro rapaz conversou com LUCAS; QUE a declarante diante da 

fundada suspeita, os suspeitos foram abordados na porta da loja, porém 

fugiram correndo; QUE a declarante e outros funcionários tentaram correr 

atrás dos suspeitos, no entanto não alcançaram; QUE a declarante viu os 

três rapazes entrar em um veículo Peugeot 307 de cor prata; QUE a 

declarante observou bastante o objeto utilizado para colocar os produtos 

de furtados e reconhece nesta delegacia de policia a caixa de papelão, 

envolvida por um sacola plástica de cor verde como sendo os furtados da 

loja que representa neste momento – LOJA AMERICANAS; (...) QUE 

reconhece o veículo apreendido como sendo o veículo utilizado para a 

fuga após a prática do furto; QUE a declarante reconhece os suspeitos 

detidos em Nova Olímpia; (...) QUE a declarante apresenta imagens das 

câmeras de seguranças que identificam os suspeitos nas duas lojas 

furtadas. (fls. 15/16)

Inquirida judicialmente, a testemunha Thais Santos Neris ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia (mídia de fls. 

236).

Na mesma toada, a operadora comercial da Loja Americanas, Monique 

Paiva Guerreiro informou que:

[...]

Um rapaz de barba e camiseta azul conversou com a depoente sobre 

produtos da loja; QUE a depoente afirma que o suspeito estava bastante 

nervoso e afoito; QUE o suspeito pegou diversos produtos, porém a 

depoente guardou de volta; QUE o rapaz da camiseta azul gritava 

chamando alguém lá fora em atitude estranha; QUE a depoente prestou as 

informações solicitadas e o suspeito andou pela loja; QUE junto com o 

rapaz que conversou com a depoente entrou outro rapaz de camisa cor 

salmão; QUE após algum tempo a depoente viu a correria na loja e LUCAS 

gritou o rapaz estava furtando e armado; (...) QUE a depoente saiu 

juntamente com LUCAS e THAIS para ir atrás dos suspeitos e viu um carro 

de prata marca Peugeot 307. (fls. 22/23)

 Em Juízo, a testemunha Monique Paiva Guerreiro ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado à Autoridade Policial, acrescentando que depois da 

ocorrência verificaram pelas câmeras de segurança que o réu Paulo 

Soares Calado também subtraiu produtos da loja e se encontrava em 

companhia dos demais réus (mídia de fls. 236).

O réu Paulo Soares Calado negou a prática delitiva. Vejamos:

[...]

QUE o interrogando afirma que não possui nenhum envolvimento com 

nenhum furto; QUE o interrogando não sabe sobre a prática de furtos 

cometida por “PRETO” e “LOVE”; QUE afirma que quando entrou no carro 

Peugeot tinha uma sacola com roupas no banco traseiro do veículo; QUE o 

interrogando é inocente da acusação de furto. (fls. 31/33)

Inquirido judicialmente, o réu Paulo Soares Calado ratificou, integralmente, 

o depoimento prestado na DEPOL (fls. 327).

Além das contradições dos réus, denota-se que o acusado Paulo Soares 

Calado não comprovou que somente se encontrou com os demais 

acusados nesta urbe, inclusive, não comprovou que veio para a cidade de 

Tangará da Serra por meio de ônibus e, também, quedou-se inerte acerca 

da prova do suposto campeonato de pôquer no dia dos fatos.

 Aliás, o réu admitiu que se encontrava na cena do crime.

Do depoimento do réu Otaniel Costa da Silva consta que ele confessou a 

prática delitiva. Confira-se:

[...]

QUE o interrogado e CLEVERSON furtaram produtos no interior da loja; 

QUE o interrogando abriu a caixa de papelão para CLEVERSON colocar os 

produtos furtados na loja do shopping; QUE na loja americanas do centro 

foram furtadas 02 bonecas; (fls. 36/38)

Em Juízo, o réu Otaniel Costa da Silva ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na fase policial (mídia de fls. 327).

Este depoimento foi confirmado pelo réu Cleverson Oliveira David que:

[...]

Afirma que cometeu o furto na loja americanas em Tangará da Serra, 

sendo os jogos na loja shopping e as bonecas na loja centro; QUE o furto 

foi praticado pelo interrogando e OTANIEL. (fls. 41/42)

Inquirido judicialmente, o réu Cleverson Oliveira David ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia (mídia de fls. 

327).

No ponto, as declarações dos policiais e das testemunhas foram firmes e 

harmônicas, de sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No ponto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado 

nº 8 pacificando o assunto no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, consignando-se que: “Os depoimentos de policiais, 

desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar 

a condenação criminal”.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão dos réus Cleverson Oliveira David e Otaniel Costa da Silva 

da prática delitiva encontram-se em harmonia com as demais provas 

produzidas. Afinal, o produto do furto, conforme já acenado, fora 

encontrado com os réus.

Prosseguindo, também não há dúvidas quanto à incidência da 

qualificadora do concurso de pessoas, descrita no inciso IV do § 4º do 

artigo 155 do Código Penal, pela própria narrativa testemunhal.

 Assim posto, da análise do conjunto probatório dos autos, em especial a 

confissão dos réus Cleverson Oliveira David e Otaniel Costa da Silva e a 

declaração das testemunhas, comprovada a materialidade e autoria 

delitivas, imperando-se a condenação dos réus Cleverson Oliveira David, 

Otaniel Costa da Silva e Paulo Soares Calado nas sanções do artigo 155, § 

4º, inciso IV, do Código Penal.

DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO [FATO 02]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09 e seguintes), termo 

de reconhecimento de objeto e pessoa (fls. 17/21, 24/25, 27/29 e 92/93), 

boletim de ocorrência policial (fls. 44/47), termo de apreensão (fls. 48/49), 

auto de avaliação (fls. 54; 89 e 94), cópias dos produtos de furto e das 
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imagens de segurança do estabelecimento comercial (fls. 60 e 64/73), 

termo de entrega (fls. 80; 83; 88; 90 e 95), e pelos depoimentos colhidos 

nas fases inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na DEPOL, o policial da ocorrência Fábio dos Santos Negrão aduziu que:

[...]

Os suspeitos foram abordados e dentro do veículo foi encontrado 

diversos produtos possivelmente furtados; (...) QUE foram enviadas 

imagens das câmeras de segurança das lojas americanas e entramos em 

contato com a gerente da referida loja que reconheceu os suspeitos como 

autores do furto; (fls. 10/11)

Em Juízo, o policial Fábio dos Santos Negrão ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na fase policial (mídia de fls. 236).

Este depoimento foi corroborado pelo policial Rafael Nunes Soares da 

Costa que, também, participou da operação policial (fls. 13/14 e mídia de 

fls. 327).

Na fase policial, Thais Santos Neris, gerente das Lojas Americanas desta 

urbe, descreveu a ação dos acusados da seguinte forma:

[...]

A declarante falava ao telefone quando viu 02 (dois) rapazes entrarem na 

loja em atitude suspeita; QUE a declarante começou a observar os 

rapazes; QUE um dos rapazes usava uma camisa de botão, cor salmão, e 

carregava nas mãos um objeto aparentando ser um “PASTA”, coberta por 

um saco plástico de cor verde; QUE este rapaz soltou a “PASTA” em cima 

da ilha onde ficam os produtos de tecnologia (celulares, notebook, fone, 

dvds de jogos e outros produtos de alto valor comercial); QUE esse rapaz 

observava os ovos de pascoa e perguntava os preços; QUE quando esse 

rapaz foi para o fundo da loja, a declarante o seguiu, pedindo ao 

funcionário da prevenção para observar o outro rapaz que usava 

camiseta polo e bermuda, com barba, que havia entrado junto com o rapaz 

da camisa salmão; QUE a declarante não viu o rapaz de salmão pegar os 

objetos; QUE o rapaz de camiseta polo pegou um carrinho e colocou ovos 

de páscoa e alguns outros objetos; QUE a declarante se recordou da 

“PASTA” de algum lugar, até que se recordou do furto ocorrido na outra 

loja americanas de Tangará da Serra/MT e a declarante observou as 

imagens do furto da outra loja há alguns dias; QUE a declarante viu o 

rapaz de camiseta polo jogar objetos dentro da “PASTA”; QUE a 

declarante viu ainda um terceiro rapaz, com olhos claros e barbas com 

falhas, que aparentava ser um cliente, porém não entrou com os outros 

dois suspeitos; QUE a declarante percebeu que esse terceiro rapaz 

olhava muito para a declarante e estava extremamente nervoso; QUE esse 

terceiro rapaz conversou com LUCAS; QUE a declarante diante da 

fundada suspeita, os suspeitos foram abordados na porta da loja, porém 

fugiram correndo; QUE a declarante e outros funcionários tentaram correr 

atrás dos suspeitos, no entanto não alcançaram; QUE a declarante viu os 

três rapazes entrar em um veículo Peugeot 307 de cor prata; QUE a 

declarante observou bastante o objeto utilizado para colocar os produtos 

de furtados e reconhece nesta delegacia de policia a caixa de papelão, 

envolvida por um sacola plástica de cor verde como sendo os furtados da 

loja que representa neste momento – LOJA AMERICANAS; (...) QUE 

reconhece o veículo apreendido como sendo o veículo utilizado para a 

fuga após a prática do furto; QUE a declarante reconhece os suspeitos 

detidos em Nova Olímpia; (...) QUE a declarante apresenta imagens das 

câmeras de seguranças que identificam os suspeitos nas duas lojas 

furtadas. (fls. 15/16)

Inquirida judicialmente, a testemunha Thais Santos Neris ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, 

acrescentando que um dos acusados simulou pegar uma arma de fogo 

que se encontrava na sua cintura quando da fuga, razão porque, a 

declarante e os demais funcionários da loja deixaram de perseguir os réus 

(mídia de fls. 236 e 327).

Este depoimento foi corroborado por Lucas Procópio Ferreira Dias que 

afirmou que perseguiu os acusados, quando um deles virou na sua 

direção e levantou a blusa para supostamente pegar uma arma de fogo, 

inclusive, viu um objeto na cintura do acusado, razão porque desistiu de 

perseguir os acusados (mídia de fls. 236 e 327).

 Assim posto, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo 

impróprio para o de furto, como pretende a defesa, pois, a testemunha 

Lucas Procópio Ferreira Dias narra de forma segura e coerente o emprego 

de grave ameaça contra si, consistente na simulação de porte de arma, no 

intuito de reduzir-lhe a capacidade de reação, assegurar a impunidade do 

crime, bem como garantir ao agente a posse da coisa e a evasão do local 

do crime.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE 

ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO 

DE FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO, EM FACE 

DA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA 

CONTRA A PESSOA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA 

EVIDENCIANDO A SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA PARA GARANTIR A 

POSSE DA RES FURTIVA E A FUGA DO LOCAL DO CRIME – 2. PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – TESE DE AUTODEFESA 

– NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 552 DO STJ – 3. 

REQUESTADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, DIANTE 

DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DANDO CONTA DO 

TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – REJEIÇÃO – 

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 18 DA TCCR/TJMT – 4. ATUAÇÃO, DE 

OFÍCIO, PARA ESTABELECER NO MÍNIMO LEGAL O VALOR UNITÁRIO DO 

DIA-MULTA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM 

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio 

tentado para o de furto, na hipótese em que a vítima narra de forma 

segura e coerente o emprego de grave ameaça contra si, consistente na 

simulação de porte de arma, no intuito de reduzir-lhe a capacidade de 

reação, assegurar a impunidade do crime, bem como garantir ao agente a 

posse da coisa e a evasão do local do crime.

2. Ratifica-se o édito condenatório atinente ao cometimento do crime de 

falsa identidade, na medida em que de acordo com a Súmula 552 do STJ “a 

conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, 

ainda que em situação de alegada autodefesa”.

3. Subsistindo nos autos documentos idôneos extraídos do sistema interno 

informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, demonstrando a existência de 

ações penais pretéritas, transitadas em julgado em desfavor do apelante, 

cabível o reconhecimento da agravante da reincidência. Inteligência do 

Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR.

4. Atua-se, de ofício, para estabelecer ao apelante o valor de cada 

dia-multa no mínimo legal, diante da omissão da juíza sentenciante quanto a 

este tópico.

(TJ-MT, Ap 156813/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

26/04/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO – 

IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTES PROVAS DA OCORRÊNCIA DE GRAVE 

AMEAÇA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE DO CRIME – APELO 

DESPROVIDO.

Comprovado o efetivo emprego de grave ameaça contra a vítima para, 

após a inicial subtração, operada de forma sub-reptícia, assegurar a 

impunidade do delito, não há falar em desclassificação do crime de roubo 

impróprio para o de furto.

(TJ-MT, Ap 179511/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/03/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)

Na mesma toada, a operadora comercial da Loja Americanas, Monique 

Paiva Guerreiro informou que:

[...]

Um rapaz de barba e camiseta azul conversou com a depoente sobre 

produtos da loja; QUE a depoente afirma que o suspeito estava bastante 

nervoso e afoito; QUE o suspeito pegou diversos produtos, porém a 

depoente guardou de volta; QUE o rapaz da camiseta azul gritava 

chamando alguém lá fora em atitude estranha; QUE a depoente prestou as 

informações solicitadas e o suspeito andou pela loja; QUE junto com o 

rapaz que conversou com a depoente entrou outro rapaz de camisa cor 

salmão; QUE após algum tempo a depoente viu a correria na loja e LUCAS 

gritou o rapaz estava furtando e armado; (...) QUE a depoente saiu 

juntamente com LUCAS e THAIS para ir atrás dos suspeitos e viu um carro 

de prata marca Peugeot 307. (fls. 22/23)

 Em Juízo, a testemunha Monique Paiva Guerreiro ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado à Autoridade Policial, acrescentando que depois da 

ocorrência verificaram pelas câmeras de segurança que o réu Paulo 

Soares Calado também subtraiu produtos da loja e se encontrava na 
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companhia dos demais réus (mídia de fls. 236).

O réu Paulo Soares Calado negou a prática delitiva. Vejamos:

[...]

QUE o interrogando afirma que não possui nenhum envolvimento com 

nenhum furto; QUE o interrogando não sabe sobre a prática de furtos 

cometida por “PRETO” e “LOVE”; QUE afirma que quando entrou no carro 

Peugeot tinha uma sacola com roupas no banco traseiro do veículo; QUE o 

interrogando é inocente da acusação de furto. (fls. 31/33)

Em Juízo, o acusado Paulo Soares Calado ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na DEPOL (mídia de fls. 327).

Além das contradições dos réus, denota-se que o acusado Paulo Soares 

Calado não comprovou que somente se encontrou com os demais 

acusados nesta urbe, inclusive, não comprovou que veio para a cidade de 

Tangará da Serra por meio de ônibus e, também, quedou-se inerte acerca 

da prova do suposto campeonato de pôquer no dia dos fatos.

 Aliás, o réu admitiu que se encontrava na cena do crime.

Do depoimento do réu Otaniel Costa da Silva consta que ele confessou a 

prática delitiva. Confira-se:

[...]

QUE o interrogado e CLEVERSON furtaram produtos no interior da loja; 

QUE o interrogando abriu a caixa de papelão para CLEVERSON colocar os 

produtos furtados na loja do shopping; QUE na loja americanas do centro 

foram furtadas 02 bonecas; (fls. 36/38)

Em Juízo, o réu Otaniel Costa da Silva ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na fase policial (mídia de fls. 327).

Este depoimento foi confirmado pelo réu Cleverson Oliveira David que:

[...]

Afirma que cometeu o furto na loja americanas em Tangará da Serra, 

sendo os jogos na loja shopping e as bonecas na loja centro; QUE o furto 

foi praticado pelo interrogando e OTANIEL. (fls. 41/42)

Inquirido judicialmente, o réu Cleverson Oliveira David ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia (mídia de fls. 

327).

No ponto, as declarações dos policiais e das testemunhas foram firmes e 

harmônicas, de sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No ponto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado 

nº 8 pacificando o assunto no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, consignando-se que: “Os depoimentos de policiais, 

desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar 

a condenação criminal”.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão dos réus Cleverson Oliveira David e Otaniel Costa da Silva 

da prática delitiva encontram-se em harmonia com as demais provas 

produzidas. Afinal, o produto do roubo, conforme já acenado, fora 

encontrado com os réus.

Prosseguindo, também não há dúvidas quanto à incidência da causa de 

aumento da pena pelo concurso de pessoas, conforme se extrai da prova 

produzida nos autos, descrita no inciso II, do § 2º do artigo 157 do Código 

Penal, pela própria narrativa das testemunhas e confissão dos acusados.

 Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que os réus cometeram o crime descrito no artigo 157, §§1º e 2º, inciso, II, 

do Código Penal.

Por todas essas razões, concluiu-se que os acusados praticaram um 

crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e roubo com o 

emprego de grave ameaça contra pessoa, consistente na simulação de 

porte de arma, no intuito de reduzir-lhe a capacidade de reação, 

assegurar a impunidade do crime, bem como garantir a posse da coisa e a 

evasão do local do crime, em concurso de pessoas e em concurso 

material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Diante do exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 verso e o 

aditamento à peça acusatória de fls. 242/244 e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho os réus Cleverson Oliveira David, Otaniel 

Costa da Silva e Paulo Soares Calado, já qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do tipo penal descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV 

[Fato 01], e 157, §§ 1º e 2º, inciso II [Fato 02], todos do Código Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), é a de 

reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 349/349 

verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante 

da inexistência de aferição especializada.

 Os motivos são próprios do delito pelo qual o réu responde.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências são próprias do crime.

 O comportamento da vítima é inexistente.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em dois (02) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, não vejo 

circunstância judicial agravante.

Todavia, verifica-se a circunstância judicial prevista no artigo 65, inciso III, 

“d”, do Código Penal, razão porque, por força da Súmula 231 do STJ, 

MANTENHO a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Prosseguindo à terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de 

pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em quinze (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (17 de março de 2018), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU OTANIEL COSTA DA SILVA

 PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), é a de 

reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 350/351 

verso, ressaltando-se que não consta nenhuma sentença penal 

condenatória transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante 

da inexistência de aferição especializada.

 Os motivos são próprios do delito pelo qual o réu responde.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências são próprias do crime.

 O comportamento da vítima é inexistente.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em dois (02) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, não vejo 

circunstância judicial agravante.

Todavia, verifica-se a circunstância judicial prevista no artigo 65, inciso III, 

“d”, do Código Penal, razão porque, por força da Súmula 231 do STJ, 

MANTENHO a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Prosseguindo à terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de 

pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em quinze (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (17 de março de 2018), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU PAULO SOARES CALADO

 PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), é a de 

reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 352/352 
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verso, ressaltando-se que o processo do qual o acusado fora condenado 

se encontra ainda em grau de recurso perante o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante 

da inexistência de aferição especializada.

 Os motivos são próprios do delito pelo qual o réu responde.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências são próprias do crime.

 O comportamento da vítima é inexistente.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em dois (02) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, não vejo 

circunstância judicial agravante nem mesmo atenuante, razão porque, 

MANTENHO a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Prosseguindo à terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de 

pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em quinze (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (17 de março de 2018), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE ROUBO – RÉU 

CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 349/349 

verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante 

da inexistência de aferição especializada.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências são próprias do crime.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

agravantes. Todavia, impositiva a atenuante da confissão, prevista no 

artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, razão porque, por força da 

Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em 

um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, TORNANDO-A DEFINITIVA.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 15 (quinze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (17 de março de 

2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto 

nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE ROUBO – RÉU 

OTANIEL COSTA DA SILVA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 350/351 

verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante 

da inexistência de aferição especializada.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências são próprias do crime.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

agravantes. Todavia, impositiva a atenuante da confissão, prevista no 

artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, razão porque, por força da 

Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em 

um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, TORNANDO-A DEFINITIVA.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 15 (quinze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (17 de março de 

2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto 

nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE ROUBO – RÉU 

PAULO SOARES CALADO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 352.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante 

da inexistência de aferição especializada.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências são próprias do crime.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

agravantes nem atenuantes, razão porque, MANTENHO a pena 

intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em 

um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, TORNANDO-A DEFINITIVA.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 15 (quinze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (17 de março de 

2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto 

nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CONCURSO MATERIAL

 Em razão do concurso material, impõe-se aplicar as penas de furto 

qualificado e roubo circunstanciado cumulativamente, nos termos do artigo 

69 do Código Penal.

Portanto, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA PARA CADA UM DOS 

RÉUS, PELOS CRIMES DE FURTO E ROUBO, EM CONCURSO MATERIAL, 

DE 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo 

vigente à data do fato (17 de março de 2018), que deverá ser atualizada e 

recolhida na forma e no prazo previstos nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, 

para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, 

alínea “b” do Código Penal.

Considerando o quantum da pena aplicada, o regime prisional imposto, bem 
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como, tendo em vista que os requisitos e fundamentos da prisão 

preventiva inexistem nos autos, CONCEDO AOS RÉUS O DIREITO DE 

RECORREREM EM LIBERDADE, EXPEDINDO-SE OS COMPETENTES 

ALVARÁS DE SOLTURA, salvo se por outro motivo houverem de 

permanecer presos.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária quais bens se encontram 

apreendidos nos autos, INTIMANDO-SE os acusados e/ou interessados 

para comprovarem a legitimidade dos produtos e bens apreendidos, 

apresentando-se documentos idôneos da propriedade dos produtos/bens, 

para fins de restituição, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se no 

mandado que o decurso do prazo acarretará automaticamente na perda 

dos bens em favor da UNIÃO.

 Custas pelos acusados.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa dos acusados.

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

 Tangará da Serra, 17 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274766 Nr: 4812-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Ex positis, tendo em vista a vigência de medidas protetivas em favor da 

vítima Andreza Gonçalves da Silva no procedimento de Código Apolo nº 

279317, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTA, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente ação.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e à Defesa.Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra, 23 de outubro de 2018Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 125437 Nr: 4468-10.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:OAB/MT 5.380, Julierme Romero - OAB:6240/MT, LUIZ 

FELIPPE CANAVARROS CALDART - OAB:23252/O, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA RÉ PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO)DIAS APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 289402 Nr: 16543-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REPRESENTADO PARA QUERENDO NO 

PRAZO LEGAL , CONTESTAR AS MEDIDAS PROTETIVAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 127302 Nr: 6259-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILHO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 EXTINGO a punibilidade de Maurilho Benedito da Silva, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, IV, 

110 e art. 109 VI todos do Código Penal bem como com fulcro no artigo 61, 

do mesmo dispositivo. 2)Em consequência, REVOGO a prisão preventiva 

do acusado Maurilho Benedito da Silva, tendo em vista que o motivo que 

ensejou a restrição de sua liberdade não mais subsiste. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não houver de 

permanecer preso.3)DEPREQUE-SE a INTIMAÇÃO, e o CUMPRIMENTO DO 

ALVARÁ DE SOLTURA do réu Maurilho Benedito da Silva à Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.4)Transitada em julgado a presente sentença de 

extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas 

na distribuição e no relatório. 5)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa do réu. 6)RECOLHAM-SE os possíveis mandados prisionais em 

aberto em desfavor do réu, oriundos do presente processo.7)Sem 

custas.8)Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação 

conforme preceituam as normas da CNGC.9)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.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 24 de outubro de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 188407 Nr: 5310-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFC, AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU SEBASTIÃO FERREIRA COELHO, 

PARA NO PRAZO LEGAL, INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU 

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 224513 Nr: 13801-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, Fabiana Oliveira Borges Moreti - 

OAB:OAB/MT 16476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15.179/MT

 Autos nº: 13801-73.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 224513.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Clodoaldo de Oliveira Borges às fls. 44/53, constato que, a 

priori, não resta configurada a incidência da excludente de ilicitude 

arguida, além do que, se confunde com eventual tese de mérito a ser 

apresenta no momento oportuno.
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 Ademais, entendo que durante a instrução probatória, poderão ser 

reunidos elementos convincentes a demonstrar ou não a incidência do 

instituto vindicado pela defesa, sendo este, o da legítima defesa.

Salienta-se ainda, que a procedência do delito imputado ao réu (art. 129, 

§9º CP), independe da vontade da vítima, pois, sendo de ação penal 

pública incondicionada dispensa-se a representação criminal, bem como, 

posterior renúncia à tal representação, nada interfere em seu devido 

prosseguimento.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, sendo que a demanda deve ter o seu 

regular processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da 

verdade real dos fatos, razão pela qual, em consonância com 

manifestação do Parquet (fls. 59/60), REJEITO as referidas preliminares, 

devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 44/53) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, às 

15h20min.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 07) e na resposta (fls. 53).

 6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256662 Nr: 21996-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Gilmar Gomes Pinheiro, Cpf: 87517027191, Rg: 

7.671.912-8 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio 

Hortolani Nº236-w, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 21996-13.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 256662.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Edipaula Vieira Barreto contra a conduta de Gilmar Gomes Pinheiro, em 

decorrência das agressões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas (fls. 17/19). O réu foi citado via 

edital (fls. 26/28) e não atendeu ao chamamento judicial (certidão de fls. 

29).

Nomeada a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial, foi 

apresentada contestação às fls. 32/33 verso, por negativa geral, 

pleiteando pela revogação das medidas deferidas, onde não protestou 

pela produção de outras provas.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela prolação de 

sentença, com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 

34/34 verso).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

No que atina à manifestação do agressor, formulado pela defesa técnica, 

compulsando-a detidamente, entendo que os argumentos despendidos 

não são capazes de refutar a ratificação das medidas protetivas 

anteriormente deferidas em prol da vítima.

Outrossim, considerando a ausência de elementos novos trazidos pelo 

suspeito para confrontar as declarações veementes da ofendida Edipaula 

Vieira Barreto, constato que a procedência da demanda é medida que se 

impõe.

Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:
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“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 34/34 verso 

dos autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do 

Código de Processo Civil:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Edipaula Vieira Barreto.

2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor.

3) Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não 

aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, 

POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo 

de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser 

cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

5) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta 

decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do 

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, 

previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, 

podendo ensejar a prisão em flagrante do ofensor.

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

 Tangará da Serra, 21 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278010 Nr: 7421-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Indiciado(a): Otavio dos Anjos Rodrigues de Carvalho, Cpf: 

04761069155, Rg: 24463590 Filiação: Elizete dos Anjos e Antonio Benedito 

Rodrigues de Carvalho, data de nascimento: 18/06/1995, brasileiro(a), 

natural de Tangara da serra-MT, , Endereço: Rua 35 Nº166-e, Bairro: Vila 

Goiania, Cidade: Tangará da Serra-MT

Vítima: Luana Kannanda de Souza Rodrigues, Cpf: 04592520114, Rg: 

24144045 SSP MT Filiação: Cleoni de Souza, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Ramon Sanches Marques, Condominio Conquista, Apt.º 101, Bairro: Vila 

Portuguesa, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 7421-63.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278010.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Luana Kannanda de Souza Rodrigues contra a conduta de Otávio dos 

Anjos Rodrigues de Carvalho, em decorrência das agressões sofridas no 

âmbito das relações domésticas, abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas (fls. 15/16 verso). O réu foi 

citado (fls. 20).

Por intermédio da Defensoria Pública, o réu apresentou contestação às fls. 

21/21 verso, por negativa geral, pleiteando pela revogação das medidas 

deferidas, onde não protestou pela produção de outras provas.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela prolação de 

sentença, com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 

22/22 verso).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

No que atina à manifestação do agressor, formulado pela defesa técnica, 

compulsando-a detidamente, entendo que os argumentos despendidos 

não são capazes de refutar a ratificação das medidas protetivas 

anteriormente deferidas em prol da vítima.

Outrossim, considerando a ausência de elementos novos trazidos pelo 

suspeito para confrontar as declarações veementes da ofendida Luana 

Kannanda de Souza Rodrigues, constato que a procedência da demanda 

é medida que se impõe.

Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 
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decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 22/22 verso 

dos autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do 

Código de Processo Civil:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Luana Kannanda de Souza Rodrigues.

2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor.

3) Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não 

aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, 

POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo 

de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser 

cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

5) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta 

decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do 

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, 

previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, 

podendo ensejar a prisão em flagrante do ofensor.

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

 Tangará da Serra, 20 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002324-65.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível 

facultou a emenda da petição inicial para que a autora promovesse a 

juntada de comprovante de residência em nome próprio ou demonstrasse 

a correlação com o terceiro e que apresentasse adequadamente os fatos 

e fundamentos jurídicos do pedido sob pena de indeferimento da petição 

inicial (cf. ID n. 15967072). Devidamente intimada, a autora apresentou 

manifestação deficiente, vez que não colacionou comprovante de 

endereço idôneo (especialmente porque o documento juntado não faz 

prova de seu domicílio). Assim, por não ser possível a aferição da 

competência territorial com os documentos apresentados, necessário é o 

indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LOURENCO SILVA (EXECUTADO)

 

Autos n. 8011483-78.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

14505380). Neste contexto, houve intimação do exequente, entretanto o 

prazo determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 16045247). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 
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Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000509-67.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte executada manifesta que cumpriu 

integralmente com sua obrigação efetuando o depósito do valor devido (cf. 

ID 14071526). A exequente concordou com o valor depositado e requereu 

o levantamento do valor via alvará (cf. ID 14235233). Sendo expedido o 

alvará judicial (cf. ID 14598940). Assim, considerando o cumprimento da 

obrigação por parte da executada entendo pela extinção e arquivamento 

do feito. 3. Dispositivo ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da 

obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000129-10.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA O 

Reclamado, ora embargante, opôs embargos de declaração em que alega 

omissão na sentença quanto ao pedido CONTRAPOSTO. Intimado a se 

manifestar acerca dos embargos (cf. ID 14341363) o embargado 

manteve-se inerte. Conheço dos embargos porquanto tempestivamente 

interpostos. Tendo em vista o embargo do Reclamado em que alega 

omissão quanto ao pedido contraposto entendo que razão lhe assiste no 

sentido de que necessário se faz a manifestação deste juízo acerca de 

referido pedido. Da análise do processado, verifico ser verossímil o que 

alega o embargante, isso porque reconhecida a realização do negócio 

jurídico e que deste restaram débitos inadimplidos, necessário se faz a 

condenação da embargada ao pagamento das faturas em aberto. ANTE O 

EXPOSTO, opino por acolher os termos dos embargos de declaração 

opostos pela embargante, considerando a omissão existente na r. 

sentença. Desse modo, retifico a sentença alhures exarada, que passará 

a ter a seguinte redação na parte dispositiva: 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto realizado 

pela ré, com fundamento no art. 31 da Lei 9.095/99, no sentido de 

condenar a parte autora ao pagamento dos valores pendentes de 

pagamento referente ao contrato discutido nestes autos a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir do vencimento. No 

mais, ficam mantidas as demais determinações contidas na r. sentença. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 

de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001820-59.2018.8.11.0055 Autor (a): Ronis dos Santos Ré (u): 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no 

valor de R$ 100,90 (cem reais e noventa centavos), como prova certidão 

de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a 

autora que desconhece a dívida em questão por não ter nenhuma relação 

jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos 

de ordem moral. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

assinado assinada entre as partes. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. É despicienda a produção de prova pericial para o 

deslinde do caso em epígrafe porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 
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convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a parte autora ao 

pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 100,90 

(cem reais e noventa centavos), com correção monetária pelo INPC desde 

a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da 

citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002020-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

–  Ju izado Espec ia l  da Fazenda Públ ica  Autos  n . 

1002020-66.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da 

lei n. 12.153/2009. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que 

pretende a parte a autora que o Estado de Mato Grosso e o MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA lhe forneçam o procedimentos de CATETERISMO 

CARDÍACO E ANGIOPLASTIA,, por ser portador de CORONARIOPATIA 

GRAVE. Encaminhado os autos ao NAT este relatou ao juízo que não há 

nenhuma informação ou documento médico anexo que contribua para 

avaliar a urgência do pleito, vez que não foi anexado o laudo do exame de 

2017 e em consulta ao SISREG não encontrado nenhuma solicitação de 

procedimento para o Requerente, apenas o registro do pedido de 2017. 

Neste ínterim, foi intimada a parte promovente a apresentar documento que 

comprovasse a regulação, no SISREG, do procedimento cirúrgico ou 

documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito (cf. ID 14838508), sendo tal decisão 

reiterada em despacho de ID 15431027, vez que os documentos 

anexados pelo promovente não demonstravam que efetivamente ocorreu 

a regulação do procedimento. Apesar da determinação supra, findo o 

prazo, o promovente manteve-se inerte, nada manifestando, consoante 

certidão lançada aos autos (cf. ID 15995309). Desse modo, uma vez 

configurada a inércia da parte reclamante e, não havendo possibilidade de 

julgamento do feito sem a manifestação da parte promovente, 

demonstrando a sua negligência no andamento do feito, impõe-se a 

extinção sem julgamento do mérito. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito s/ julgamento do mérito, com fulcro nos Art. 485, 

III do CPC c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda 

pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MITINORI YASHIMOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001209-09.2018.8.11.0055 Reclamante: ARMANDO MITINORI 

YASHIMOTO Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante propôs CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA para que os promovidos fornecessem os procedimentos a que 
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ficaram compelidos a fornecerem em virtude de sentença. Com a 

informação de que os promovidos não cumpriram com a obrigação de 

forma espontânea, em conformidade com a sentença proferida, e com o 

orçamento apresentado aos autos, teve o reclamado o valor bloqueado 

(cf. ID 13679944) e expedido o competente alvará (cf. ID 14071973 e 

14148417), com a prestação de contas por parte da exequente (cf. ID 

14531037). Sendo certo que o processo alcançou o seu objetivo é 

aplicável ao caso o disposto no Art. 924, II, do CPC. 3. DISPOSITIVO ANTE 

O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do CPC, por sentença, 

com resolução de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001854-34.2018.8.11.0055 Autor (a): Antonio Francisco da 

Silva Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor 

de R$ 199,52 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), 

como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 199,52 (cento e noventa 

e nove reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária pelo 

INPC desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a 

partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
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sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS NISTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001857-86.2018.8.11.0055 Autor (a): Edilson dos Santos Ré (u): 

Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 139,94 (cento e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio 

jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a contratação dos 

serviços prestados pela ré. Daí dizer, sem maiores digressões, a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso – especialmente porque há 

indicativo de pagamentos realizados pela autora. Logo, demonstrada está 

a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação ao 

débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste 

sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa 

do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CEZARIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001937-50.2018.8.11.0055 Autor (a): José Cezario da Silva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 296 de 760



Neto Ré (u): Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 

15949626), embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 

14586533). É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da 

parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012298-75.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DANTAS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8012298-75.2016.8.11.0055 Autor (a): Julia Dantas Castro Ré 

(u): Ativos S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os 

valores depositados nos autos (cf. ID n. 14601463). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 14275105), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000520-62.2018.8.11.0055 Autor (a): Sebastiana Cristina de 

Sousa Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou 

os valores depositados nos autos (cf. ID n. 14601318). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 14217777), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010105-58.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUCIANO PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P. CURSINO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010105-58.2014.8.11.0055 Autor (a): Anderson Pires Ré (u): 

M.P. Cursino – ME PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os 

valores depositados nos autos (cf. ID n. 14603885). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 14227254), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001424-19.2017.811.0055 Autor (a): José Jaime dos Santos Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

13616498). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 
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determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 13176914), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001940-05.2018.8.11.0055 Autor (a): Rogério Rodrigues 

Ferreira Ré: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 93,00 (noventa e 

três reais), conforme suposta certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que 

não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que 

a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado 

em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Ante ao exposto, necessário julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial, uma vez não demonstrado o 

ato ilícito que supostamente embasaria a pretensão do autor. A ré, em sua 

contestação, afirma que o autor contratou seus serviços, porém 

quedou-se inerte. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e inexiste 

dever de compensar. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, reputo 

não assistir razão ao autor. Explico: A prova da inscrição no cadastro de 

inadimplentes é da alçada do autor, na forma do art. 373, I do CPC. É dizer, 

compete a ele demonstrar o fato ilícito em questão, embora não seja seu 

ônus produzir a prova negativa da contratação. Neste diapasão, não há 

como aferir validade do documento juntado aos autos (cf. ID n. 14558616), 

eis que se trata de um arquivo digitado e, posteriormente digitalizado, sem 

qualquer referência a que cadastro de inadimplentes se refere, sem 

autenticação mecânica ou manual, sem qualquer indicativo de se tratar de 

documento oficial. Ou seja, é impossível verificar se há, de fato, inscrição 

no cadastro de inadimplentes em nome do autor, sendo essa prova de 

facílima produção e da alçada deste. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL - PROPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA - NÃO 

COMPROVAÇÃO - DANO MORAL AFASTADO - AUSÊNCIA DE 

REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO 

ART. 333, INCISO I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.Inexistindo a comprovação nos autos que houve a inscrição 

do nome junto aos cadastros demeritórios, a improcedência da demanda 

se torna imperativa, ex vi do que determina o art. 333, inciso I, do CPC. (Ag 

50461/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 

17/06/2015) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

inc. I do Código de Processo Civil, opino JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

24 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001941-87.2018.8.11.0055 Autor (a): Rogério Rodrigues 

Ferreira Ré: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 
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microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 186,00 (cento e 

oitenta e seis reais), conforme suposta certidão anexa à inicial. Contudo, 

afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, 

afirma que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser 

reparado em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência 

do débito apontado no cadastro de restrição. Ante ao exposto, necessário 

julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, uma vez não 

demonstrado o ato ilícito que supostamente embasaria a pretensão do 

autor. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, reputo não assistir 

razão ao autor. Explico: A prova da inscrição no cadastro de 

inadimplentes é da alçada do autor, na forma do art. 373, I do CPC. É dizer, 

compete a ele demonstrar o fato ilícito em questão, embora não seja seu 

ônus produzir a prova negativa da contratação. Neste diapasão, não há 

como aferir validade do documento juntado aos autos (cf. ID n. 14558628), 

eis que se trata de um arquivo sem qualquer referência a que cadastro de 

inadimplentes se refere, sem autenticação mecânica ou manual, sem 

qualquer indicativo de se tratar de documento oficial. Ou seja, é impossível 

verificar se há, de fato, inscrição no cadastro de inadimplentes em nome 

do autor, sendo essa prova de facílima produção e da alçada deste. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL - PROPOSTO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NA SERASA - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL AFASTADO - 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - 

INCIDÊNCIA DO ART. 333, INCISO I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.Inexistindo a comprovação nos autos que houve 

a inscrição do nome junto aos cadastros demeritórios, a improcedência da 

demanda se torna imperativa, ex vi do que determina o art. 333, inciso I, do 

CPC. (Ag 50461/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001859-56.2018.8.11.0055 Autor (a): Felisberto de Campos Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 111,38 (cento e 

onze reais e trinta e oito centavos), conforme prova certidão anexa à 

inicial (ID n. 14427487). Contudo, afirma que não possui esse débito, pois 

não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como 

pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de 
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restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em 

sua contestação, afirma que a parte autora contratou seus serviços, 

porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a inscrição é 

devida e inexiste dever de compensar no presente caso. Por fim, afirma 

que existe inscrição preexistente, fato que atrairia a incidência da Súmula 

385 do STJ. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida 

nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela parte autora dos serviços citados, a responsabilidade 

por fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir não assistir razão à parte autora. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando telas 

sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados pela ré. 

Daí dizer, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento em relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança 

por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é certo que inexiste dever de indenizar no presente caso, uma vez 

que existe inscrição preexistente por inadimplemento, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não esclarece 

porque razão a inscrição preexistente seria ilegítima. Assim, sem ilidir a 

presunção de legalidade do ato em questão, é preciso reconhecer que, 

até prova em contrário, a citada inscrição é hígida. Portanto, inexiste 

distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o paradigma 

adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO PONTEL BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001154-58.2018.8.11.0055 Autor (a): Sandro Pontel Basilio Ré 

(u): Banco Bradesco S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15880506). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 
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sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001159-80.2018.8.11.0055 Autor (a): Lucivania Rodrigues da 

Costa Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Verifico que há pedido de desistência da tutela 

jurisdicional pleiteada (cf. ID n. 16065447). Todavia, deixo de acolhê-lo 

tendo em vista a existência de indícios de litigância de má-fé, na forma do 

enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, 

inclusive analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos 

ali acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé por parte da autora, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II 

do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor 

de R$ 525,80 (quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), como 

prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 525,80 (quinhentos e 

vinte e cinco reais e oitenta centavos), com correção monetária pelo INPC 

desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir 

da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 
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substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR BARDELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERI POTRICH JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010537-72.2017.8.11.0055 Autor (a): Osmir Bardelli – ME Ré: 

Valeri Potrich Junior – ME PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em audiência de 

conciliação (cf. ID n. 16022468). Sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Considerando a composição das partes, cancele-se a audiência de 

instrução alhures determinada. Sem custas nessa fase, conforme dicção 

do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 22 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANSON GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para efetuar o pagamento do débito, conforme 

cálculo apresentada pela Parte Exequente, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVSON ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

RUY FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 11.278-B para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408/O-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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. 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 
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Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIGO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-9 ATOS E EXPEDIENTES

Processo Número: 1002379-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAS PESSOA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A petição inicial deverá ser emendada por diversos motivos. 

Primeiro, porque a inicial não cumpre o requisito do art. 319, II, do CPC, já 

que a reclamante não informa qual seria a parte a figurar no polo passivo 

da demanda. Por outro lado, a pretensão no sentido de que este Juízo 

apenas oficie ao DETRAN para que expeça certidão negativa de 

existência de habilitação da pessoa indicada. Como formulado, o 

requerimento tem nítido caráter de jurisdição voluntária, cujo 

processamento é vedado por lei nos Juizados Especiais. Assim, a 

reclamante deverá esclarecer qual é sua real pretensão, indicando se 

pretende provimento jurisdicional declaratório, constitutivo, condenatório, 

mandamental ou executivo, especificando detalhadamente o pedido. Não 

bastasse, a reclamante não indica com precisão qual é o seu interesse na 

medida, tendo em vista que ela própria afirma que a providência indicada 

na petição inicial beneficia terceiro e não ela própria. Além disso, é fato 

que existe no site do DETRAN (detran.mt.gov.br) procedimento próprio, de 

fácil e público acesso, que poderia atender de forma muito mais célere a 

pretensão da reclamante. Assim, faculto à parte autora a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que preste os esclarecimentos e 

realize as adequações acima indicadas, tudo sob pena de indeferimento 

da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002339-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto à parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial, apresentando demonstrativo 

atualizado do valor executado, no qual deverá excluir o valor referente 

aos honorários de sucumbência, que não são cabíveis em primeira 

instância, tudo sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002346-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial, apresentando demonstrativo 

atualizado do valor executado, no qual deverá excluir o valor referente 

aos honorários de sucumbência, que não são cabíveis em primeira 

instancia. Por fim, é necessário que o exequente esclareça as razões da 

aplicação de juros de 3% sobre o valor do débito, no cálculo apresentado 

no ID 16055202. Tudo sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR VALDOMERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR LEME DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada por vários motivos. A despeito 

de estar munido de título dotado de plena exigibilidade (contrato), o 

reclamante ingressou com a presente ação de cobrança, pleiteando 

liminarmente que sejam bloqueados bens do reclamado. No entanto, não 

informa qual a conexão do pedido de indisponibilidade de bens com o 

pedido de dano moral. Outrossim, embora se possa inferir, pelo pedido de 

tutela de urgência, que pretende a rescisão do contrato, não formula 

requerimento nesse sentido, não sendo possível saber se pretende a 

rescisão contratual ou apenas a cobrança de valores inadimplidos pelo 

reclamado. Por fim, não quantifica o valor que pretende a título de dano 

moral, descumprindo assim o disposto no art. 292, V, do CPC. 

Consequentemente, a inicial não cumpre também o disposto no inciso VI do 

mesmo dispositivo. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte 

reclamante, no prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para prestar 

os esclarecimentos e realizar as adequações acima mencionadas, tudo 

sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIEGO PILATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARDOZO DALTO OAB - MT23408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DOUGLAS REGIS LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JAIR BATISTA DAS VIRGENS OAB - MT0014004A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001468-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO CORDEIRO MARCONDES (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, informar o 

endereço atualizado do reclamado, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Com a informação, designe-se data para realização de 

audiência de conciliação. Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012399-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIA DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR FERREIRA OAB - MT0002554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, informar o 

endereço atualizado do reclamado, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Com as informações, designe-se data para audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para 

extinção. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI GILSON DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000474-73.2018.8.11.0055 Autor (a): Sidinei Gilson de 

Mendonça Ré: Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14420433). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 13812951), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 22 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002222-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001538-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUE ELLEN FERREIRA BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VERCIANO DOS SANTOS, VULGO PROFETA (REQUERIDO)

SPACE CAR GARAGEM DE VEÍCULOS (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade apresentada pelo Reclamado Moisés. INTIMO a 

Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal. Certifico 

que, apesar de citada, a Reclamada Space Car não se manifestou.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRICIELE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

OSMAIR RODRIGUES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))
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INTIMO a Parte Reclamante para informar nos autos o novo endereço da 

Parte Reclamada Olivio Donizete , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001685-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. 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: 8010437-88.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (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: 1000388-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES MACEDO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não se manifestou. 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. O. BEZERRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. indenização por 

danos morais e pedido de medida de urgência, para que a reclamada se 

abstenha de inscrever o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. A parte reclamante informa na inicial que a reclamada, além de 

descumprir os termos do contrato, o notificou para pagamento de débitos, 

sob pena de incluir seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Ocorre 

que, pela narrativa dos fatos não se sabe exatamente em que se funda a 

pretensão. Não é possível inferir com clareza se a pretensão se funda na 

ausência de pagamento de mensalidades (mora essa que o reclamante 

reputa legítima face ao alegado descumprimento contratual), ou se o 

reclamante estaria sendo cobrado por débito já pago (hipótese possível 

tendo em vista que formula pedido de restituição em dobro). A narrativa 

específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive para 

assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, informando especialmente se o pedido 

tem como fundamento o pagamento ou não das mensalidades, devendo, 

no primeiro caso, juntar aos autos os respectivos comprovantes, tudo sob 

pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA BORGES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Defiro o pedido de 

suspensão do processo pelo prazo requerido (30 dias), findo o qual 

deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não haja 

manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. 

Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 25 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-34.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BRANDAO CANUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá à parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 
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Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se, após o que será proferida sentença de 

extinção, com expedição de certidão de crédito, conforme deliberado pelo 

referido Juízo em decisão proferida nos autos acima mencionados. Deverá 

o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. 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: 1000771-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO(A))

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALVES (REQUERIDO)

ELOIR SIMONE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu em cartório, em razão da revelia, o prazo para 

manifestação dos Executados. 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: 1002309-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de medida 

de urgência, consistente em determinar que a reclamada efetue a 

cobrança pelo serviço de água somente com base no consumo efetivo, e 

não com base no consumo mínimo, multiplicado pelo números de 

economias, conforme vem sendo cobrado. Pleiteia, outrossim, que a 

reclamada seja compelida a efetuar a cobrança das taxas de lixo e esgoto 

de forma divisível e por terreno. Instada, a autarquia reclamada se 

manifestou conforme petição do ID 16027032, requerendo o indeferimento 

da tutela de urgência. DECIDO. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art.300, do Código de Processo 

Civil. 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 o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. O reclamante alega que possui seis quitinetes na 

Unidade Consumidora nº 30636029 e que sempre efetuou o pagamento 

pelo uso do serviço oferecido pela reclamada o referente a 30m³; no 

entanto, desde janeiro de 2018 a reclamada vem utilizando como 

parâmetro para a cobrança a utilização de 60m³ de água, que não 

coaduna com o consumo efetivo. Em análise dos documentos juntados 

com a inicial é possível verificar que a reclamada vem utilizando como 

parâmetro para cobrança do serviço de água prestado em áreas 

condominiais, que possuem um único hidrômetro, o valor mínimo 

multiplicado por cada economia. Com efeito, o documento juntado no Id 

15881020 e a própria manifestação do reclamado do Id 16027032, 

informam que o aumento na fatura do reclamante ocorreu por conta de 

uma vistoria realizada pelo reclamado, que verificou o aumento de 3 

economias na Unidade Consumidora descrita na inicial. Neste passo, 

sustenta o reclamado que a cobrança é perfeitamente lícita, já que está 

sendo efetuada tendo em consideração o valor mínimo multiplicado por 

seis economias, total de economias presentes na unidade consumidora do 

reclamante, o que estaria de acordo com a legislação local. Não obstante a 

existência de lei municipal admitindo a forma de cobrança tal como está 

sendo realizada na unidade consumidora do reclamante, verifica-se que 

referida lei está em descompasso com os ditames estabelecidos na 

legislação consumeirista e com os princípios da modicidade e isonomia das 

tarifas públicas. Com efeito, dispõe o artigo 6º, X, do CDC, que é direito 

básico do consumidor a prestação dos serviços públicos de forma 

adequada e eficaz. Por serviço adequado, nos termos do artigo 6º, §1º, 

da Lei nº 8.987/95, se entende o serviço que satisfaz as condições de 

eficiência, regularidade, modicidade das tarifas públicas, dentre outros. O 

reclamado, ao efetuar a cobrança nos locais com hidrômetro que possuem 

mais de uma economia com base no valor mínimo multiplicado pelos 

números de economias, como no presente caso, sem aferir o efetivo 

consumo, pratica conduta abusiva, na medida em que compele os 

usuários a efetuar pagamento de quantia por serviço não prestado, ou 

prestado a menor. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de 

Justiça, tem o entendimento no sentido de que é abusiva a cobrança pela 

multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE COBRANÇA E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 
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CONDOMÍNIO EDILÍCIO COMERCIAL. TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE (LEI 

6.528/78, ART. 4º; LEI 11.445/2007, ART. 30). MULTIPLICAÇÃO DO 

CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (SALAS 

COMERCIAIS). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39, V e X, do 

CDC, E 6º, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE. 1. O Tribunal de Justiça, com base nos 

fatos e provas, concluiu que o recorrente não comprovou o defeito no 

hidrômetro nem a existência de solicitação dirigida à CEDAE para sua 

substituição. Logo, a pretensão de anulação da cobrança do serviço de 

fornecimento de água e esgoto, durante o período em que o hidrômetro 

estaria defeituoso, é insuscetível de análise nesta instância superior, 

porquanto depende, necessariamente, do reexame do contexto 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). 2. É lícito o faturamento do serviço de 

fornecimento de água com base na tarifa mínima, desde que o consumo 

seja inferior aos limites mínimos definidos para cada categoria de 

consumidores. 3. A Lei 6.528/78 não foi ab-rogada nem derrogada pela 

superveniência da Lei 8.987/95. Sua revogação somente ocorreu, 

expressamente, pela recente Lei 11.445/2007, que, contudo, não extinguiu 

a tarifa mínima, mas reafirmou sua utilização (art. 30). 4. Nos condomínios 

edilícios comerciais e/ou residenciais, onde o consumo total de água é 

medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o 

consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser 

observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. 5. O cálculo 

da CEDAE desconsidera a ratio legis subjacente à finalidade da tarifa 

mínima, instituída no escopo de se assegurar a viabilidade 

econômico-financeira do sistema, e não para proporcionar lucros 

abusivos à custa dos usuários. 6. São direitos básicos do consumidor a 

proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços e a efetiva 

prevenção/reparação de danos patrimoniais (CDC, art. 6º, IV e VI), sendo 

vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de serviço, sem justa 

causa, a limites quantitativos, exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa causa o preço de 

serviços (CDC, art. 39, I, V e X). 7. Os usuários têm direito ao serviço 

público adequado, assim entendido aquele que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (Lei 

8.987/95, arts. 6º, § 1º, e 7º, I). 8. A remuneração pelo fornecimento de 

água e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica tributária (taxa), 

mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade 

com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem 

causa. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido, apenas para se determinar a restituição simples dos valores 

indevidamente recolhidos pela CEDAE, acrescidos de juros moratórios 

legais e correção monetária. (REsp 655.130/RJ, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 

287) (grifos). Portanto, o texto legal que a autarquia reclamada utiliza como 

base para a cobrança na forma ora questionada (artigos 96 e 97 da Lei 

Municipal nº 1.618/2000) realmente é de duvidosa constitucionalidade. 

Tanto é que o d. Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, nos autos da Ação 

Civil Pública nº 11.536-69.2014.811.0055 (cód. 170324), por sentença 

proferida no dia 23.10.2018, declarou (em controle difuso) 

inconstitucionais os dispositivos legais ora questionados, determinando à 

autarquia reclamada que promova a cobrança tendo em consideração o 

consumo efetivo aferido pelo hidrômetro, e não por estimativa. Embora 

referida sentença ainda não tenha transitado em julgado e, por esse 

motivo, ainda não tenha adquirido o efeito erga omnes previsto no art. 16 

da Lei de Ação Civil Pública, não há como olvidar o fato de que já houve 

pronunciamento jurisdicional no sentido da tese sustentada pelo 

reclamante. Assim, em juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar 

com clareza suficiente a ilegalidade cometida pelo reclamado, no sentido 

de cobrar pelo serviço de água utilizando como referência o mínimo 

multiplicado pelo número de economias. O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de que a manutenção da cobrança irá acarretar prejuízos à parte 

reclamante. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Outrossim, verifico 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, em todos os seus termos, sem 

qualquer prejuízo ao reclamado. Por fim, não merece acolhimento o pedido 

para determinar que a reclamada proceda a cobrança das taxas de lixo e 

esgoto de forma divisível e por terreno, tendo em vista a patente 

ilegitimidade da reclamada. A autarquia reclamada não é titular do crédito 

alusivo aos mencionados tributos, que são de titularidade do Município; a 

reclamada representa mero agente de arrecadação dos referidos tributos. 

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, determinando que a 

autarquia reclamada promova a cobrança do serviço disponibilizado na 

Unidade Consumidora nº 30636029 com base apenas no consumo efetivo 

aferido pelo hidrômetro. 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, 24 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARVALHO DORILEO (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO o 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001757-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA LAIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A exequente insiste em incluir no cálculo do crédito exequendo 
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percentual relativo a honorários advocatícios, em descompasso com as 

decisões já proferidas anteriormente nos autos. Com o devido respeito ao 

entendimento da exequente, o Juízo reitera que não cabe fixação de 

honorários advocatícios em primeira instância no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de 

acordo com a jurisprudência uniforme sobre o tema. Além disso, também 

de acordo com a jurisprudência pacífica, o CPC somente tem aplicação 

aos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese, situação que não ocorre relativamente ao tema ora em debate 

(v. Enunciado nº 161 do FONAJE). Assim, intime-se novamente a parte 

exequente para, no prazo de de 10 dias, retificar o cálculo do ID 

15171001, excluindo do demonstrativo o valor dos honorários 

advocatícios, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001816-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADILSON LELIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT0016156A (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Reclamada não se manifestou. 

INTIMO a a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002401-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LAURA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A exequente anexa à petição inicial demonstrativo que leva em 

consideração 4 valores distintos ao valor de face do título executivo; além 

disso, sobre alguns dos valores, faz incidir correção monetária deste a 

data de 16.11.2017, quando está expresso no título que seu vencimento 

ocorreu no dia 14.02.2018. Assim, faculto à exequente a emenda da 

petição inicial, no prazo de 15 dias, a fim de que apresente novo 

demonstrativo atualizado do débito, levando em consideração o valor do 

título e a data de vencimento para fins de atualização, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A 

(ADVOGADO(A))

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinado o cancelamento do seguro em seu 

nome, bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, 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. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer 

negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 

verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou anteriormente outras 

5 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, todas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 

decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante seis companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria e pensão por morte, sobre os quais estão 

ocorrendo os descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, 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 os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 
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tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Por fim, não há como acolher liminarmente 

o pedido de “cancelamento” do contrato, tendo em vista que a declaração 

de inexistência do contrato nesta sede importará no esgotamento da 

pretensão da parte autora, resultando em patente risco de irreversibilidade 

da medida almejada. É suficiente à satisfazer a pretensão da reclamante, 

nesta sede, a suspensão da execução do contrato e, consequentemente, 

dos descontos tidos por indevidos. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência antecipada, apenas 

para determinar a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO e 

consequentemente a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Tendo em vista a aparente 

conexão entre as causas, determino o apensamento destes autos aos 

Processos nº 1002154-93.2018.811.0055, 1002157-48.2018.811.0055, 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

25 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34855 Nr: 195-18.2010.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDÁVIO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783-O/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:7.691/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 195-18.2010.811.0045COD. 34855

ESPÉCIE: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

PARTE REQUERIDA: RIVALDÁVIO SOUZA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S) : Rivaldávio Souza dos Santos, Cpf: 06587798187, Rg: 

341.003 SSP MT, Endereço: Rua Francisco Beltrão 312, Esquina Com Av. 

Paraná, Bairro: Menino Deus, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: 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$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta 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. 

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, 24 de outubro de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39306 Nr: 4332-43.2010.811.0045

 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: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES - 

OAB:20.853-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 70% 

(cinquenta por cento) do total das custas do processo a que foi 

condenada, no importe de R$1.980,30 (um mil, novecentos e oitenta reais 

e trinta centavos ),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago 

de forma separada, sendo R$ 990,15(novecentos e noventa reais e 

quinze centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

990,15(novecentos e noventa reais e quinze 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 nome 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37456 Nr: 2493-80.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI ANTONIASSI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARINO MESQUITA, FRANCINALDO SENA 

MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VALENTE 

GRACIOLLI - OAB:48781/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 908,92 

(Novecentos e oito reais e noventa e dois centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 454,46 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 
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R$ 454,46 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

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

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (EXECUTADO)

EDNA MARIA RENOSTRO BASSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1000013-68.2017.8.11.0045 Valor da causa: $84,515.69 

ESPÉCIE: [MULTA DE 10%]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: FIAGRIL Endereço: Av Amazonas, 453-S, Centro, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDSON BASSO Endereço: Rua dos Crisantemos n 421, Centro, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 Nome: EDNA MARIA RENOSTRO BASSO Endereço: 

Rua dos Crisantemos, n 421, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR AO 

ID - 16163304

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 3440-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL LUIZ VETORAZZI TONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14.690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11.366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Certifico que, tendo em vista a juntada do pagamento em fls. 89 (verso), 

para expedição da certidão. Impulsiono o feito e intimo o autor a fim de 

providenciar a juntada da guia a qual foi recolhido o referido valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 471 Nr: 3036-93.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, WILLIAM JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Vistos etc.

I. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

de conciliação para o dia 22/11/2018, às 15h:00min.

II. Intimem-se, devendo os representantes das partes se fazerem 

presentes com seus procuradores.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003179-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W3 NETWORK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003179-74.2018.8.11.0045. AUTOR: 

RICARDO DE SOUSA RÉU: W3 NETWORK LTDA - EPP Vistos etc. 1. 

Trata-se de “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por RICARDO DE SOUZA em desfavor de 

W3-MEGA VELOCIDADE, alegando, em síntese, que na data de 26/11/2016 

foi a uma loja comprar um presente para seu filho e constatou que seu 

CPF estava inscrito no cadastro de inadimplentes pela empresa Requerida, 

ao procurar a empresa informou que jamais havia feito contrato com eles. 

Requer, em liminar, a imediata perícia grafotécnica da assinatura do 

Requerente no contrato para comprovar e comparar a assinatura ali 

presente com a assinatura do Requerente em seus documentos com a 

intenção de comprovar falsificação da assinatura do mesmo. No mérito a 

procedência da ação para condenar a indenizar a Requerente pela 

indenização. 2. É O BREVE RELATO, DECIDO. Conforme se extrai da 

dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível a demonstração da 

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

processo. Analisando detidamente o pleito, verifica-se que, entre a data 

que teve conhecimento do contrato em seu nome e a data do ajuizamento 

da ação há um vasto lapso temporal, o que acaba por fim afastando o 

perigo de dano do caso em apreço. Ainda nesse sentido, em juízo de 

cognição sumária, não verifico urgência no deferimento do pleito, e risco 

do autor sofrer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação com a não 

concessão da liminar, neste momento, haja vista a necessidade de ouvir o 

polo passivo da demanda, diante das provas unilaterais juntadas no 

processo, impossibilitando a análise ante a inexistência do contraditório. 3. 

Sendo assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 4. Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 26/11/2018, às 

15h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. 5. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. 6. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e 

se iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; 7. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). 8. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 9. A 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 10. O não 
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comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 11. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). 12. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO ANTUNES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001823-78.2017.8.11.0045. AUTOR: 

JOSE LEANDRO ANTUNES BARBOSA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda da inicial apresentada no Id 9891662. 2. 

Trata-se de “Ação Revisional de Financiamento c/c Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência” proposta por JOSÉ LEANDRO ANTUNES 

BARBOSA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando, em 

apertada síntese, a ocorrência de cobranças abusivas (juros e multas) 

nos instrumentos de confissão de dívida entabulados com a requerida. 

Pleiteia pela concessão de tutela de urgência, a fim de evitar os efeitos da 

indicação de protesto por parte da requerida, bem como 

levantamento/abstenção de anotações no SERASA, CADIN e SPC. 

Oferece, a fim de depósito incidente das parcelas remanescentes o valor 

integral das parcelas até o julgamento da presente ação, qual seja, de R$ 

445,55 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco reais), 

observando as datas de vencimento das parcelas vincendas, para que 

não configure a inadimplência. 3. É o relato do necessário. DECIDO. A 

tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “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.” Conquanto, conjecturo que não é o caso do 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados até o presente momento processual pela 

parte autora não demonstram o probabilidade do direito, uma vez que não 

pode-se averiguar de plano, os vícios contratuais apontados. Ademais, as 

questões ventiladas na exordial não possuem amparo na jurisprudência 

predominante dos Tribunais Superiores. Deveras, não vislumbro de plano 

a propalada abusividade na taxa de juros. Ademais, é notória a licitude da 

capitalização de juros nos contratos bancários, logo, a insurgência da 

parte autora contra os encargos não é satisfatória, em si mesma, para 

concessão da tutela de urgência. Para mais, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a concessão do pleito de cancelamento ou de 

abstenção da inscrição do nome da contratante nos cadastros de 

proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença 

concomitante de três elementos: “a) ação proposta pelo contratante 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração 

efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo 

parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a 

prestação de caução idônea, a critério do magistrado[1]”. Com efeito, na 

espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos. Não posso 

deixar de enfatizar ainda, que o beneplácito da manutenção do bem na 

posse do autor, pelas alegadas ilegalidades contratuais, obsta 

antecipadamente o exercício do direito publico subjetivo de ação do 

requerido e predispõe a própria demandante a um venturo inadimplemento, 

eis que, ações desta estirpe vêm sendo refutadas reiteradamente por 

esse juízo e pela jurisprudência prevalecente. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago os seguintes arestos: “Em 

sede de ação que questiona a abusividade de cláusulas de contratos de 

financiamento, o pedido de tutela antecipada que autoriza o depósito de 

valores elaborados unilateralmente pela parte interessada, a fim de evitar 

a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e 

descaracterizar a mora, precisa estar fundamentado na verossimilhança 

do direito alegado. Ademais, importa considerar a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça." Agravo não provido. Processo AI 

1501042420118260000  SP 0150104-24 .2011 .8 .26 .0000  Orgão 

Julgador12ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/09/2011. Julgamento 

21 de Setembro de 2011. Relator Sandra Galhardo Esteves “Ementa - 

TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES 

“INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ELABORADO 

UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido liminar deve 

estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito 

invocado. Agravo não provido. Processo AG 2089803520128260000 SP 

0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão Julgador 12ª Câmara de Direito 

Privado. Julgamento 24 de Outubro de 2012. Relator Sandra Galhardo 

Esteves” “TUTELA ANTECIPADA. Revisional de contrato bancário c.c. 

consignação judicial do valor tido como incontroverso. Manutenção da 

posse do veículo financiado e impossibilidade de inscrição do nome do 

mutuário nos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência 

des ta  C .  Câmara .  Recurso  não  p rov ido ” .  (A I  n . º 

0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de Direito Privado” 4. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urgência pretendida. 4.1. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 26/11/2018, às 10h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

3.2. Intime-se a parte requerida quanto aos termos da presente decisão e 

com relação à audiência designada, e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. 3.3. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; 3.4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). 3.5. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). 3.6. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). 3.7. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 3.8. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). 3.9. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. 5. Às 

providencias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002824-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FREITAS DE NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1002824-64.2018.8.11.0045 para dia 12 

/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1000832-68.2018.8.11.0045 para dia 12 

/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003474-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIEL DA SILVA (RÉU)

PLANT FORT COMERCIAL AGROQUIMICA LTDA - ME (RÉU)

PLANT FORT INDUSTRIA E COMERCIO AGROQUIMICA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA OAB - SP137817 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003180-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MASTELLA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL E MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90389 Nr: 4287-34.2013.811.0045

 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: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASIR BADIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:5.424-B, JOÃO SAULO DA SILVA GOLMATI - 

OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, indique 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. (item 5 r. 

despacho de fls. 217/218).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105547 Nr: 1562-04.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polipiso do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jobape Construções Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO COSTA - 

OAB:213317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 142572 Nr: 4858-63.2017.811.0045

 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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

fulcro no artigo 487, I do NCPC, para o fim de DETERMINAR aos 

requeridos, em caráter definitivo, que providenciem a internação 

compulsória de VITOR DE SOUZA NERES, para fins do tratamento 

psiquiátrico de que necessita, em local especializado, sob pena de 

responsabilização penal, nos termos do art. 330 do CP, apuração de 

improbidade administrativa (art. 10, caput, da LIA), além do sequestro da 

importância necessária para o cumprimento da medida em instituição 

adequada, nos termos do art. 536, § 1º do NCPC, restando, no mais, 

confirmada a antecipação de tutela de f. 17/18, bem como EXTINTO o 

processo, com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da 

CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.3.2. 

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 

1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).3.3. Determino a realização de 

bloqueio judicial no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), das 

contas públicas do Estado de Mato Grosso, via Bacenjud.3.4. Autorizo, 

desde já a liberação parcelada do valor, a qual estará condicionada à 

comprovação da prestação dos serviços pela empresa contratada, 

mediante a juntada da respectiva nota fiscal.3.5. Intime-se o Estado de 

Mato Grosso acerca da constrição para, querendo, se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.3.6. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 

496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as 

homenagens deste Juízo.3.7. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo.3.8. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 1516-49.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEIDE FATIMA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:PR/39.549, Andrea Tattini Rosa - OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Intimação das requeridas para alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108001 Nr: 2833-48.2015.811.0045

 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): CONTREIRA CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação:"Eu, Oficial de Justiça que 

lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que em 19/10/2018 – período 

vespertino, em cumprimento ao mandado expedido pelo juízo competente, 

extraído dos autos Código nº. 108001, me dirigi ao endereço indicado no 

mandado (Avenida Paraná, 1315-S) e lá estando não encontrei a 

numeração fornecida (1315-S), sendo que na referida rua da numeração 

“1235-S” pula para a numeração “1379-S”, onde existem três salas 

comerciais, sendo que ao indagar naquela que está atualmente ocupada 

“Sala 02” – EW Informática, fui atendido pelo proprietário, que afirmou que 

nunca existiu empresa com esse nome ali no local.

Em razão do exposto, notadamente a inexistência da numeração 

informada, DEIXEI DE EFETUAR A INTIMAÇÃO da requerida Contreira 

Confecções Ltda ME, motivo pelo qual faço a devolução do mandado à 

Central independentemente de seu cumprimento positivo, para 

manifestação da parte interessada. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18603 Nr: 91-65.2006.811.0045

 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: MARIA CÍCERA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-MPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, acerca da pericia médica marcada 

para o dia 21/11/2018 às 8:30h na Clinica do Dr. Guido Vaca Cespedes, e 

ainda acerca da certidão de fls. 281:"Certifico eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de 

Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído 

dos autos supramencionados, diligenciei-me à Rua Guaira, Bairro Cidade 

Nova, e ali sendo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO da 

requerente MARIA CICERA DA SILVA, em virtude de não encontrá-la, pois, 

na referida rua não localizei o numero 576. Pois, constatei que a referida 

rua inicia na Av. Pará, com o numero 1.057-S, no entanto, por desencargo 

de consciência estive na casa de nº. 1,576-S, e ali, falei com a Srª. 

Rosana Vens, que afirmou residir naquela rua a vários anos e que 

desconhece a requerente. Diante do exposto, devolvo mandado em 

cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 1777 Nr: 444-86.1998.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMBERS JAMBERS & ZAMBON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/MT

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face da incidência da prescrição intercorrente, com supedâneo 

no art. 174 do Código Tributário Nacional C/C art. 487, inciso II do CPC.3.1. 

Sem sucumbência, nos termos do disposto no artigo 39 da Lei nº 

6.830/80.3.2. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 1039-65.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIR PREZOTTO, SALETE INÊS CARBONARI 

PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimação da parte autora para no prazo legal, manifestar-se acerca do 

laudo pericial aportado às fls.306/333.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003044-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO LIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA OAB - 138.193.548-67 

(REPRESENTANTE)

 

Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 718-64.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACÍFICO LONDERO, Zeni Teresa Matjie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MAGNOS ENGEL - 

OAB:32141/RS, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT/5730-B, EDUARDO 

RAFAEL BUSS - OAB:7023-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Como medida de prudência, considerando-se que foi procedida nova 

inquirição das testemunhas, determino a intimação das partes, 

primeiramente à assistente e depois aos réus, para que, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12273 Nr: 1067-43.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias comprove 

a distribuição da carta precatória de fl. 188, retirada em 25/04/18.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 102905 Nr: 213-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 78/81, 

referente ao labor desenvolvido nos meses de junho a setembro/2018, 

bem como a não oposição do Ministério Público (fl. 84), DECLARO 
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REMIDOS mais 27 (vinte e sete) dias da pena do recuperando, uma vez 

que verifica-se que o mesmo possui 82 (oitenta e dois) dias de trabalho 

(82/3=27,333), os quais já foram incluidos no cálculo de pena de fl. 83.

Outrossim, tendo em vista o contido no Relatório de Frequência Escolar de 

fls. 72/73, bem como a não oposição do Ministério Público (fl. 76), e não 

havendo notícia de falta grave, com fundamento no artigo 126 e seguintes 

da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), DECLARO a REMIÇÃO DA 

PENA do recuperando Eudiley Rosario dos Santos Sampaio, qualificado 

nos autos, 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência 

escolar, nos termos do artigo 126, inciso I, da LEP, os quais já foram 

incluídos no cálculo de pena de fl. 83.

2. Do cálculo de pena de fl. 83

Dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias, ficando desde 

já homologado se não houver impugnação, caso em que deverá ser 

remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, 

providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer 

ministerial com razoável antecedência.

 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123927 Nr: 2514-46.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT, MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 124/128 e 

133/137, referente ao labor desenvolvido nos meses de fevereiro a 

setembro/2018, bem como a não oposição do Ministério Público (fl. 141), 

DECLARO REMIDOS mais 60 (sessenta) dias da pena do recuperando, 

uma vez que verifica-se que o mesmo possui 180 (cento e oitenta) dias de 

trabalho (180/3=60), os quais já foram incluídos no cálculo de pena de fl. 

100.

2. Do cálculo de pena de fl. 100

Dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias, ficando desde 

já homologado se não houver impugnação, caso em que deverá ser 

remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, 

providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer 

ministerial com razoável antecedência.

 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134641 Nr: 344-67.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez 

que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça 

inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais 

e condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para comparecer 

a audiência de Suspensão Condicional do Processo que designo para o 

dia 31 de janeiro de 2019, às 15h00min, devendo comparecer na presente 

audiência acompanhado de advogado, pois, caso não compareça 

acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o ilustre 

Defensor Público que oficia nesta Comarca(...) .6. Findo, em relação a 

eventual crime de injúria praticado pelo agressor, vejo que restou precluso 

o direito de queixa da ofendida, visto que, da data do conhecimento da 

autoria criminosa (09/01/2017) até o presente momento já decorreu o 

prazo decadencial de 06 (seis) meses.7. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159069 Nr: 5273-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE SOUSA PINHEIRO, FRANCISCO 

DAS CHAGAS DE MORAIS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CAVALCANTE - 

OAB:23345/O, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado 

Aparecido, na pessoa de seu procurador indicado as fls. 92, para que, no 

prazo legal apresente Resposta a Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 102979 Nr: 242-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Acusado, na pessoa de seu procurador indicado as fls. 101, para que, no 

prazo legal apresente Resposta a Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 5435-07.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 45) 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, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – 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.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 99690 Nr: 5706-55.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 133/136, 

referente ao labor desenvolvido nos meses de junho a setembro/2018, 

bem como a não oposição do Ministério Público (fl. 139), DECLARO 

REMIDOS mais 27 (vinte e sete) dias da pena do recuperando, uma vez 

que verifica-se que o mesmo possui 82 (oitenta e dois) dias de trabalho 

(82/3=27,333), os quais já foram incluídos no cálculo de pena de fl. 138.

2. Do cálculo de pena de fl. 138
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Dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias, ficando desde 

já homologado se não houver impugnação, caso em que deverá ser 

remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, 

providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer 

ministerial com razoável antecedência.

 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 87520 Nr: 1348-81.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO XAVIER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 175/179 e 

185/188, referente ao labor desenvolvido nos meses de janeiro a 

setembro/2018, bem como a não oposição do Ministério Público (fl. 192), 

DECLARO REMIDOS mais 59 (cinquenta e nove) dias da pena do 

recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 177 (cento e 

setenta e sete) dias de trabalho (177/3=59), os quais foram incluídos no 

cálculo de pena de fl. 191.

2. Do cálculo de pena de fl. 191

Dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias, ficando desde 

já homologado se não houver impugnação, caso em que deverá ser 

remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, 

providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer 

ministerial com razoável antecedência.

 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 80144 Nr: 4206-56.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Pereira de 

Mendonça - OAB:6313, JOSE ANTUNES DE JESUS - OAB:13881/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

denúncia, para CONDENAR o acusado MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS 

SILVA, qualificado nos autos, como incurso nos crimes descritos no artigo 

155, “caput”, e no artigo 331, “caput”, na forma do artigo 69, todos do 

Código Penal.DA DOSIMETRIA DA PENA (...) Das penas privativas de 

liberdadeDiante do concurso material de crimes, com supedâneo no artigo 

69, do Código Penal, somo as penas compatíveis, encontrando a pena de 

01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.Fixo o regime de 

pena inicialmente aberto (artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP).d) Da pena de 

multaEncontro a pena de multa de 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor do 

dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na 

época do fato, face a situação econômica do acusado.e) Da pena 

alternativa e do sursisEm atenção ao art. 44, § 2º, do Código Penal, e 

entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, substituo a 

pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, cuja 

espécie, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da 

execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de 

Execução Penal. Disposições FinaisCondeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Considerando que o acusado respondeu 

o presente processo em liberdade, mantenho-o nessa situação no caso 

de eventual recurso.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP).P. R. I.Transitada em julgado, voltem-me os autos conclusos para 

análise da ocorrência do instituto da prescrição retroativa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 91114 Nr: 5001-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOANDRO DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ISSO POSTO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o 

acusado SOANDRO DA SILVA FREITAS, qualificado nos autos, da 

imputação que lhe é feita na denúncia.DISPOSIÇÕES FINAISMantenho o 

acusado solto no caso de eventual recurso, nos termos do artigo 596 do 

CPP.Deixo de deliberar sobre os objetos apreendidos às fls. 107/110, vez 

que tal providência já foi tomada quando do julgamento da ação principal 

nº. 2518-25.2012 (id. 80358).P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, e 

procedam-se as anotações e comunicações de estilo. Após, arquive-se, 

com as cautelas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 121410 Nr: 1291-58.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHA SILVA DE OLIVEIRA, ADEILSON 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 

de maio de 2019, às 15h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, observando a existência de auto de exame e a inexistência de 

registro no Órgão competente, encaminhem-se as armas de fogo e as 

munições apreendidas (fl. 24) à unidade do exército mais próxima para 

destruição ou doação, nos termos do artigo 25, da Lei n° 10.826/2003.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115892 Nr: 7191-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO DE ALMEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Vistos etc.,

1. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias solicitado pela Defesa do acusado 

na petição de fls. 91/92, intime-a nos termos da decisão de fl. 90.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 128668 Nr: 4904-86.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MARIO SOUTO DEMINSKI, MARLON 

FERREIRA DA SILVA, ELOVAINE ELIZABETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, Jeferson Riscik - OAB:21672/O, Luciano de Souza 
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Rebouças - OAB:OAB/MT 15.088, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - 

OAB:13458-A/MT, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 Vistos etc.,

Tendo em vista que a intimação pessoal da acusada Elovaine Elizabete da 

Silva acerca da sentença penal condenatória restou infrutífera (fl. 342), 

determino a expedição de edital de intimação da ré acerca da sentença 

condenatória, conforme o disposto no artigo 392, §1º, do Código de 

Processo Penal e artigo 1420, paragrafo único, da CNGC.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 122315 Nr: 1762-74.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO LOPES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de julho de 2019, às 15h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003544-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DORIA CABELEREIROS - ME (REQUERIDO)

JOAO CARLOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 12/12/2018 Hora: 

15:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011096-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CORREA LEAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011096-30.2015.8.11.0045 REQUERENTE: BENEDITO CORREA 

LEAO FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES Visto etc., 1. 

Intime-se a parte Autora para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca certidão anexado no Id. nº 6151410, requerendo o que entender 

de direito. 2. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010312-53.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ELTON ROBSON DE 

QUEIROZ RIBEIRO REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Intimem-se as 

partes quanto ao retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requerer 

o que de direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja 

requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003796-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003796-68.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RENATO SILVA 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de 

dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIERE SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 EDITAL DE 
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INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias PROCESSO n. 

8011197-67.2015.8.11.0045 Valor da causa: $31,520.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADONIERE SILVA COSTA 

Endereço: Rua DIAMANTE, 1080, N, TESSELE JUNIOR, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. 

Endereço: Avenida BRASILIA, 146, SHOPPING 3 AMÉRICAS LOJA 272, 

BLOCO B1, JD. DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para para tomar 

ciência da decisão, bem como da expedição do alvará requerido pelo seu 

patrono, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

Despacho/Decisão: Vistos. Considerando que o autor Adoniere Silva 

Costa, outorgou poderes ao seu patrono pra receber e dar quitação, na 

presente ação, conforme documento de id. 658083, expeça-se o alvará 

para levantamento dos valores depositados nos autos. Intime-se o autor 

Adoniere Silva Costa, via edital para tomar ciência da decisão, bem como 

da expedição do alvará requerido pelo seu patrono. Após, arquive-se com 

as cautelas de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA, digitei. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012156-38.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

juntada de carta precatoria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012156-38.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal, 

mormente para indicação de endereço da parte reclamada. Lucas do Rio 

Verde - MT, 25 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-39.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEGAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

Carta Precatória juntada nos autos, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE SIRINEU MACHADO (REQUERENTE)

DOUGLAS ANDREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA SAMSANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALESSANDRO DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANGELICA GUIMARAES SALUSTIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

GELSON A. PEHIANI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

Carta Precatória, que ora faço a juntada, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE DA SILVA DE SA (REQUERIDO)
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Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA GONCALVES ARANTES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010293-23.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO FRIGERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE MERITIENSE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da certidão 

negativa, que ora se junta, proveniente da carta precatória anteriormente 

expedida, INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 25 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002237-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BISPO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-86.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004157-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE NOBRE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018. às 13:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA CORREA (REQUERIDO)

E.A. FERNANDES - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 12/12/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM VARGAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATIARIA SILVA BARROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018. às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANILDO ALBUQUERQUE MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004947-69.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE MARIA BARBOSA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Conquanto a parte reclamante tenha 

manifestado em tempo, juntou documento que não serve como meio de 

comprovação do seu endereço, pois não há sequer como aferir a 

instituição ou órgão emitente do respectivo documento. A ausência de 

documento essencial para a comprovação das alegações da reclamante 

equivale à ausência de requisito de procedibilidade da ação, cuja ausência 

impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – (MT), 30 de agosto 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, 03 

de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 28166 Nr: 2287-37.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT, DAYANE ZANETTE - OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - OAB:16.668-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença visto que a requerida não cumpriu 

com a decisão judicial e portanto não satisfez o crédito.

 Verifica-se nos autos que foi realizada a pesquisa no sistema BacenJud 

e bloqueado um valor de R$ 4.877,97 (quatro mil oitocentos e setenta e 

sete reais e noventa e sete centavos) às fls.152.

Posteriormente, a executada ingressou com impugnação ao cumprimento 

de sentença argumentando, em síntese, o excesso de execução e o 

enriquecimento sem justa causa, portanto não concordando com o valor 

apresentado.

 Intimado, o exequente se manifestou quanto à impugnação às fls. 181. A 

executada concordou com o teor do conteúdo apresentado na 

impugnação.

 Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO a concordância da 

exequente, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

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

Processo Civil.

 Indefiro o pedido de suspensão do processo haja vista que o bloqueio na 

conta já havia sido feito antes da decisão que deferiu a recuperação 

judicial da executada.

Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos, em favor do 

Exequente na quantia de R$ 4.751,28 e o remanescente em favor do 

executado.

Expeça-se o alvará para liberação dos valores.

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16081 Nr: 1893-35.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.S. DE MOURA PNEUS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ZAMBILO, TEREZINHA DE FATIMA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Vistos.

Considerando o valor do débito remanescente, defiro a penhora de um 

veículo indicado às fls. 141.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004143-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004143-04.2017.8.11.0045 Valor da causa: $15,709.41 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: TATIANE APARECIDA DE SOUZA 

POLO PASSIVO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER e CARLOS ROBERTO COSTA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar 
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andamento ao feito, requerendo o que entender de direito LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004431-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NASSER BARROS SALEH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (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, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004431-49.2017.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [ESPÉCIES DE 

CONTRATOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: NASSER BARROS SALEH Endereço: Avenida 

Amazonas, 184, E, Centro, 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 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no 

prazo legal, dar andamento ao feito requerendo o que entender de direito. 

LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004425-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BALDISSERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO ZANCANARO OAB - SC28164 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 . 

1004425-08.2018.8.11.0045 Valor da causa: $106,296.00 ESPÉCIE: [Oitiva]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS BALDISSERA LTDA Endereço: Rua Ozório 

Guimarães, 1633, Centro, PRUDENTÓPOLIS - PR - CEP: 84400-000 POLO 

PASSIVO: 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, 25 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001231-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY COSTA BOTELHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001231-34.2017.8.11.0045 

AUTOR: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR, JOSE LOURENCO DA SILVA 

JUNIOR - ME RÉU: JHONNY COSTA BOTELHO VISTO. Pois bem. A 

possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor 

da pessoa jurídica vem disposta no art. 98 do Código de Processo Civil. 

Entretanto, o benefício apenas deve ser concedido se houver 

comprovação acerca da insuficiência de recursos, diante das dificuldades 

econômicas e financeiras para arcar com os diferentes ônus do 

processo, sem que isso cause prejuízo a suas atividades, visto que a 

presunção de veracidade milita apenas em favor da pessoa natural, 

conforme prevê o art. 99, § 3°, do mesmo Diploma Processual Civil. A 

prova da insuficiência de recursos financeiros é o que determina o 

enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “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.” Isso significa dizer que, sob qualquer ótica, a pessoa 

jurídica deve comprovar a necessidade do benefício. Nesse sentido é a 

recente jurisprudência: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA 

INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, 

V, A , DO CPC. 1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ na 

Súmula n. 481, é possível o deferimento da gratuidade de justiça apenas à 

pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de arcar com as custas 

do processo. Orientação jurisprudencial sedimentada no art. 99, § 3º, do 

CPC/2015. 2. Hipótese em que a empresa agravante não comprovou 

encontrar-se em situação que caracteriza hipótese de concessão do 

benefício à pessoa jurídica. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70073465411, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 18/05/2017) 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

REVISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO. CASO CONCRETO. 

Nos termos do art. 98 do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ, pode a pessoa 

jurídica valer-se do benefício de gratuidade, contudo, deve comprovar nos 

autos a sua necessidade, demonstrando claramente a precariedade de 

sua situação financeira. No caso, possível a análise da concessão do 

benefício a partir de declaração de renda de pessoa física, já que, em se 

tratando de empresa individual, a personalidade jurídica confunde-se com 

da pessoa física de sua representante. Circunstância em que se 

comprovou recolhimento de renda compatível com o benefício postulado. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70071110191, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 28/09/2016). De tal forma, 

entendo que a juntada de Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral 

(Id n.º 7233146) e Consulta Quadro de Sócios Administradores – QSA (Id 

n.º 7233147), não são documentos hábeis à demonstração da alega 

hipossuficiência. Assim, nos termos do art. 99, § 3º, determino a intimação 

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

determinado no despacho de Id n.º 6737070, juntando documentos úteis 

para comprovação da necessidade do benefício da assistência judiciária 

gratuita, demonstrando claramente a precariedade de sua situação 

financeira. Não sendo possível a comprovação, promova o recolhimento 

das custas no mesmo prazo. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 24 de novembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004004-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004004-52.2017.8.11.0045 Valor da causa: $2,405.41 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 
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BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: LUCINEI PEREIRA DE 

OLIVEIRA Endereço: INGA, 140, S, JARDIM DAS PALMEIR, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados para a citação do devedor 

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, 25 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004438-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 

1004438-07.2018.8.11.0045 Valor da causa: $657,383.70 ESPÉCIE: [Oitiva]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: FORNARI 

SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES 

PEREIRA LIMA, 3362/3363, - LADO ÍMPAR, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-746 POLO PASSIVO: Nome: BRF S.A. Endereço: ALAMEDA 

JÚLIO MULLER, 1650, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78115-200 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. 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. LUCAS DO RIO VERDE, 25 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000718-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA PIRES (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 . 

1000718-66.2017.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO, LIMINAR]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: Neftes de Carvalho, n 489-S, Duas Pontes, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIO PEREIRA 

PIRES Endereço: Rua dos Expedicionários, 75, 75, Centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, se manifestar 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça LUCAS DO RIO VERDE, 25 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004532-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1004532-23.2016.8.11.0045 Valor da causa: $12,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCA 

SILVA Endereço: QUADRA 40, 12, FUJI, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): FRANCISCA SILVA 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para, querendo e no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação de Id n.º 6047132. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINETE TAMIRES DIAS FERREIRA (REQUERIDO)
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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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1004696-51.2017.8.11.0045 Valor da causa: $12,100.30 

ESPÉCIE: [BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: FRANCINETE 

TAMIRES DIAS FERREIRA Endereço: RUA AMAZONITA, TESSELE JUNIOR, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Senhor(a): BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, se 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003974-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

carteira de identidade (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA OAB - MT0014601S (ADVOGADO(A))

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N° 1003974-17.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA VISTOS. Pois bem. Tratando-se de liquidação da sentença 

genérica, envolvendo direitos individuais homogêneos, com necessidade 

de provar/identificar o titular do crédito e o valor a ser executado, 

mostra-se necessário observar o procedimento comum, nos termos do art. 

509, inciso II, e art. 511, ambos do CPC. Assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do CPC), para: a) indicar 

a qualificação completa das partes, nos termo do art. 319, inciso II, do CPC 

(endereço eletrônico), bem como do réu (endereço eletrônico); b) adequar 

o pedido ao rito processual adequado; c) juntar aos autos cópia da 

sentença, do acordão e da certidão do trânsito da Ação Civil Pública de nº 

800224-44.2013.8.01.0001; d) formular pedido certo e determinado, 

quantificando o valor “investido” e se for o caso alterar o valor atribuído à 

causa, vez que a parte liquidante, na condição de “investidora” deve ter 

conhecimento, ao menos aproximado, do prejuízo enfrentado. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

novembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001741-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001741-81.2016.8.11.0045 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: FELIPE CARDOSO VISTOS, ETC. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, tendo as partes 

acima identificadas. As partes entabularam acordo requerendo a sua 

homologação (ID n.º 4891910), contudo o executado não esta 

representado por advogado, bem como não houve o reconhecimento de 

sua firma no acordo. Assim, determino a intimação do exequente para que 

reconheça a firma do executado no acordo, ou traga aos autos 

procuração concedida pelo executado ao advogado com poderes para 

transigir, juntando o respectivo contrato social da empresa, no prazo de 

15(quinze) dias, para possibilitar a homologação da transação. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004132-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SALMORIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004132-72.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,361.69 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: LUCIA SALMORIA DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO:YMPACTUS COMERCIAL S/A CARLOS NATANIEL WANZELER 

CARLOS ROBERTO COSTA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002939-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ KRAEMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002939-22.2017.8.11.0045 Valor da causa: $11,653.71 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: LUIZ KRAEMER Endereço: RUA SÃO CARLOS, 

372, E, RIO VERDE, 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 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no 

prazo legal, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito 

LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004140-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JOSE GIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 
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MT -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004140-49.2017.8.11.0045 Valor da causa: $29,455.14 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANO JOSE GIOTTO 

Endereço: Rua Espanha, 1801, W, Parque das Emas V, 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 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no 

prazo legal, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. 

LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004013-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA LEYLA HOMEM D EL REY SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004013-14.2017.8.11.0045 Valor da causa: $54,600.50 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: MARTHA LEYLA HOMEM D EL REY SILVA 

POLO PASSIVO: YMPACTUS COMERCIAL S/A CARLOS ROBERTO COSTA 

CARLOS NATANIEL WANZELER A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003641-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003641-65.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,849.02 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, LEVANTAMENTO DE VALOR]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: OSVALDO DE 

SOUZA Endereço: AVENIDA LUIS CARLOS TESSELE JUNIOR, S/N, 

QUADRA 33, LOTE 33, TESSELE JUNIOR, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 

AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 

29050-335 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003648-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SANTANA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003648-57.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,759.03 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, LEVANTAMENTO DE VALOR]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: FABIO DE 

SANTANA SOUZA Endereço: RUA VENTURINI, S/N, QUADRA 18, LOTE 

19, PARQUE DAS AMÉRICAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 

AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 

29050-335 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003804-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003804-45.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,759.03 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, LEVANTAMENTO DE VALOR]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ALEANDRO 

DE SOUZA Endereço: AVENIDA ITANHANGÁ, 3061-S, CERRADO, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003902-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR FATIMA PECCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 323 de 760



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 . 

1003902-30.2017.8.11.0045 Valor da causa: $6,313.43 ESPÉCIE: 

[LEVANTAMENTO DE VALOR]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: LEONIR FATIMA PECCIN Endereço: Linha 18, Setor 11, 

Fazenda Piester Meneguzzo, sn, Comunidade São Cristovão, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito LUCAS DO RIO VERDE, 25 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003827-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS DE CARVALHO FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003827-88.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,759.03 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, LEVANTAMENTO DE VALOR]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JAQUELINE 

SANTOS DE CARVALHO FONSECA Endereço: AVENIDA SERGIPE, 760-S, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA 

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, 

para no prazo legal, dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000450-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000450-12.2017.8.11.0045 Valor da causa: $35,131.14 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ARNALDO SOTT 

Endereço: Rua Guaíra, 1873-E, Rio Verde, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, 2240, - DE 2134 AO FIM - LADO PAR, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-300 A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, se 

manifestar acerca dos ARs negativos, juntados. LUCAS DO RIO VERDE, 

25 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002585-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CESAR DOS SANTOS (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 . 

1002585-94.2017.8.11.0045 Valor da causa: $42,773.37 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: GILBERTO CESAR DOS 

SANTOS Endereço: RUA DAS ZINEAS, 639, BANDEIRANTES III, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo,para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004298-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (EMBARGANTE)

JOAO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GONGORA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1004298-41.2016.8.11.0045 VISTO. Certifique-se quanto à 

tempestividade, se tempestivo recebo para a discussão. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça. De acordo com a sistemática processual, os 

embargos do executado não terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), 

salvo a requerimento do devedor, cumpridos os requisitos para 

concessão de tutela provisória e estando a execução garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1°). No caso dos 

autos, não verifico relevante fundamento para que o trâmite da execução 

seja suspenso, tendo em vista que não há requerimento do embargante 

nesse sentido. Desta feita, intime-se a embargada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, I, do CPC). No 

mais, proceda a escrivania com a exclusão do Dr. Jeferson Riscik como 

patrono da parte embargante, conforme requerido na petição de ID n° 

4787983. Defiro o pedido constante do item "a", de p. 09, da petição inicial. 

Ordeno que o presente processo seja associado a execução nº 

1001288-86.2016. Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 17 de outubro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003639-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRDES MARIA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(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, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003639-95.2017.8.11.0045 Valor da causa: $18,260.18 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, LEVANTAMENTO DE VALOR]
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->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: DEJANIRDES 

MARIA GOMES Endereço: RUA FELIZ NATAL, 2687, BAIRRO VENEZA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002943-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MARIA MARAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (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 . 

1002943-59.2017.8.11.0045 Valor da causa: $11,653.71 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152) POLO ATIVO: Nome: JOELMA MARIA MARAFON Endereço: Avenida 

das Hortências, 627, W, Bandeirantes, 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 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para no prazo legal, dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001481-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO TORTORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001481-04.2016.8.11.0045 Valor da causa: $65,306.51 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: JEAN MARCELO TORTORA Endereço: Rua dos Sabias, 3083-W, 

Parque das Emas 2, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME 

Endereço: Rua Goiás, 1881-S, Jardim das Palmeiras, 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, 25 de outubro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001456-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001456-54.2017.8.11.0045 Valor da causa: $35,112.03 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE 

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 1157-E, SALA 01, CIDADE NOVA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ROSANA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA Endereço: RUA SÃO CARLOS, 59 

E, QDRA 156 LOTE 10, RIO VERDE, 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, 25 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90875 Nr: 4771-49.2013.811.0045

 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: EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI PEREIRA DE SOUZA 

DALL ALBA - OAB:/MT21223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI ALVES BEZERRA - 

OAB:15.605/PE

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.23/29 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 786-09.2012.811.0045

 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: DIRCEU FERREIRA DAS NEVAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS, JOVENILO 

GONÇALO DE OLIVEIRA, CARMELUCCI GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - 

OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Defiro o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento, conforme 

acima requerido. II – Homologo o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha Caroline Rodrigues Magerl. III - Saem as partes intimadas a 

apresentarem suas alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se pelo autor. Após, conclusos para sentença. IV - 

Cumpra-se, às providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35361 Nr: 5626-67.2009.811.0045
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUIR CAVASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTESANATO DE FOGOS NUCLEAR LTDA, 

ARAILTON RODRIGUES, DALVA BEATRIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LEANDRO RODRIGUES - 

OAB:MT- 6617, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Fátima Araújo 

Borges - OAB:OAB/MG 123.438

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se acerca 

do retorno do AR juntado à fl.338v, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80855 Nr: 31-82.2012.811.0045

 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: SORRISO SÓ PISOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimação da parte requerida do 

desarquivamento dos autos, conforme requerido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94921 Nr: 1811-86.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAVIO SADI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 Impulsio os autos para intimação da parte requerida a fim de 

manifestar-se quanto a petição de p. 121, tendo em vista o processo se 

encontrar-se com trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30828 Nr: 797-43.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA 

ALICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVACIR ROGERIO S DA ROSA - 

OAB:17480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 No caso dos autos nota-se que o titulo não se encontra prescrito, senão 

vejamos:O vencimento do titulo foi prorrogado para 14.05.2010, conforme 

termos de sub-rogação de p. 23, item “2”, portanto a prescrição ocorreria 

na data de 14.05.2013. No caso a ação foi ajuizada na data de 12.03.2009 

e a citação ocorreu na data de 28.10.2011 (p. 40), portanto dentro do 

prazo prescricional de três anos.Quanto ao pedido de reconhecimento da 

litispendência, nota-se que realmente existiam mais duas ações que 

tramitavam na Terceira Vara desta comarca, processo Cod. 35603, que foi 

proposto embargos Cod. 92469, este que foi julgado procedente 

reconhecendo a prescrição do titulo, tendo sido interposto recurso de 

apelação e ainda, ação de execução Cod. 96.272, que foi proposto 

embargos do devedor, Cod. 99152, que foi extinta em razão da 

litispendência, cujo processo, conforme se vê do sistema apolo, foi 

determinado o seu arquivamento.Pois bem, compulsando os autos 

verifica-se que embora as execuções digam respeito ao mesmo titulo, 

Cédula Rural e Pignoratícia Hipotecária de n. 50406994400-8, firmada em 

25 de fevereiro de 2003, a presente demanda executa as parcelas 

vencidas nos anos de 2007 e 2008, conforme se vê do cálculo de p. 24.Já 

a ação de execução, Cod. 35603, executa a parcela com vencimento para 

o ano de 2009, conforme se vê da cópia da inicial de p. 92.E por fim, 

conforme se vê do sistema apolo a execução Cod. 96.272, já foi 

extinta.Isso posto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE 

oposta.Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2137 Nr: 191-64.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILTON ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ANTONIO FAVERO - 

OAB:4.283MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora do desarquivamento 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100744 Nr: 6485-10.2014.811.0045

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004425-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BALDISSERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO ZANCANARO OAB - SC28164 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N. 1004425-08.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTO. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado servindo a presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando a falta dos documentos necessários ao 

seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 26 de 

março de 2019, às 17h00min, para oitiva de testemunha RAIMUNDO 

TORRES DE AMORIM, conforme deprecado. Comunique-se ao Juízo 

deprecante o recebimento desta, bem como informe a data da audiência 

solicitando as intimações necessárias, partes e respectivos advogados. 

Intime-se a parte requerida para juntar aos autos comprovante de 

pagamento das custas judiciais. No mais, proceda a escrivania com o 

cadastro dos advogados das partes no sistema Apolo, para que recebam 

as notificações e intimações dos atos processuais. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004438-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N. 1004438-07.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTO. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado servindo a presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando a falta dos documentos necessários ao 

seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 27 de 

março de 2019, às 16h00min, para oitiva de testemunha DIANA 

FERNANDA SCHWEIGERT e CARLOS ANDRE FAGUNDES, conforme 

deprecado. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem 

como informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, 

partes e respectivos advogados. No mais, proceda a escrivania com o 

cadastro dos advogados das partes no sistema Apolo, para que recebam 

as notificações e intimações dos atos processuais. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Portaria

PORTARIA N.º 001/2018

O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITISSIMO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

CONSIDERANDO a possibilidade de o Juiz Diretor do Foro encontrar-se 

ausente da Comarca no período aprazado para o encaminhamento das 

notas fiscais e relatórios para pagamentos dos servidores credenciados 

ao FUNAJURIS;

CONSIDERANDO que poderá haver prejuízos nos vencimentos dos 

servidores credenciados em caso de atraso no encaminhamento das 

notas fiscais e relatórios, uma vez que necessitam de assinatura digital do 

Magistrado;

CONSIDERANDO a possibilidade de o Juiz Diretor do Foro autorizar o 

Gestor do CEJUSC atestar e assinar os Relatórios dos Profissionais 

Credenciados;

R E S O L V E:

AUTORIZAR o servidor investido na função de Gestor do CEJUSC a 

atestar e assinar os Relatórios dos servidores credenciados, devendo 

uma cópia da presente Portaria ser encaminhada ao Departamento 

competente.

 P.R.I.C. dando ciência aos interessados.

Água Boa, 25 de outubro de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz de Direito - Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.O. MACHADO - ME (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16139947 e da audiência de Instrução e Julgamento 

designada nos autos para o dia 14/03/2019 às 16:00 horas (MT), bem 

como para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de Intimação pessoal do requerente, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

devendo juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.O. MACHADO - ME (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

decisão de ID nº 16139947 e da audiência de Instrução e Julgamento 

designada nos autos para o dia 14/03/2019 às 16:00 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114786 Nr: 5301-23.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Jose Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz de Souza, Leila Miriam Gilbert de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Rodrigues de Souza 

- OAB:OAB/GO 38.902, Olivier Pereira de Abreu - OAB:12.829-GO

 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 avaliação 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1033493 Nr: 3986-86.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3986-86.2018.811.0021 – Código: 1033493.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Otacimar Rodrigues da Silva Filho

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Otacimar Rodrigues da Silva Filho, Rg: 

2760081-5 SSP MT Filiação: Otacimar Rodrigues da Silva e Lucelia Ferreira 
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de Sousa, data de nascimento: 08/05/1999, brasileiro(a), natural de Barra 

do garças-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Fazenda Arrendamento 

do Rui, Br 158, Bairro: Zona Rural, Cidade: Nova Xavantina-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 262 do Código 

Penal, praticado, em tese, por OTACIMAR RODRIGUES DA SILVA FILHO. / 

O Ministério Público requereu o reconhecimento da extinção da 

punibilidade do ato infracional, em razão da prescrição, com o 

arquivamento do presente feito, vez que houve transcurso de mais de 02 

(dois) anos, desde a data dos fatos (fls. 16/16-v). / É o relato do 

essencial. / Fundamento e decido. / 2. Da análise atenta dos autos 

verifica-se que no presente caso é necessária a aplicação do instituto da 

prescrição. / Rogério Greco leciona que “A prescrição é o instituto jurídico 

mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer valer seu 

direito de punir em determinado tempo previsto pela lei, faz com que ocorra 

a extinção da punibilidade.” (in Código Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 

6ª ed., rev., ampl. e atual., pg. 249). / O Código Penal, a propósito, estatui 

em seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela 

prescrição, decadência ou perempção;”. / Considerando que a pena 

máxima prevista para o delito tipificado no art. 262 do Código Penal, é de 2 

(dois) ano, cuja prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 04 

(quatro) anos (Código Penal, artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, 

constata-se a menoridade da infratora quando da prática da conduta ilícita, 

reduzindo-se, destarte, o prazo prescricional pela metade, indene de 

dúvidas que o direito de punir do Estado está acobertado pela prescrição, 

uma vez que decorreu mais de 02 (dois) anos entre a data do fato 

(01.10.2015) e a presente data sem que houvesse a ocorrência de 

qualquer causa que obstasse o curso do prazo prescricional. / 3. Ante o 

exposto, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, e 109, V, e 115, todo do 

Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a punibilidade de MARIA EDUARDA 

GONÇALVES SOUZA, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal. / 

Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a menor infratora, por meio de seu 

representante legal. / Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. / Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT., digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1033489 Nr: 3982-49.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMC, LMC, CMGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3982-49.2018.811.0021 – Código: 1033489.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Luceni Moreira Cardoso e Lindimar Moreira Cardoso 

e Cassia Mariana Gonçalves Leal

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Cassia Mariana Gonçalves Leal Filiação: 

Rogerio Dias Leal e Deliene Aparecida Gonçalves Rosa, data de 

nascimento: 17/06/1998, brasileiro(a), natural de Água boa-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua F-01, Nº 36, Bairro: Primavera, Cidade: Água Boa-MT e e 

Menor infrator: Lindimar Moreira Cardoso Filiação: Adão Vieira e Lidia 

Moreira Cardoso, data de nascimento: 17/08/1993, brasileiro(a), natural de 

Tesouro-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Fa, Nº 14, Bairro: Primavera, 

Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 21 da lei de 

contravenção penal, praticado, em tese, por LUCENI MOREIRA CARDOSO, 

LINDIMAR MOREIRA CARDOSO e CASSIA MARIANA GONÇALVES LEAL. / 

O Ministério Público requereu o reconhecimento da extinção da 

punibilidade do ato infracional, em razão da prescrição, com o 

arquivamento do presente feito, vez que houve transcurso de mais de 6 

(seis) anos, desde a data dos fatos (fls. 10/10-v). / É o relato do 

essencial. / Fundamento e decido. / 2. Da análise atenta dos autos 

verifica-se que no presente caso é necessária a aplicação do instituto da 

prescrição. / Rogério Greco leciona que “A prescrição é o instituto jurídico 

mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer valer seu 

direito de punir em determinado tempo previsto pela lei, faz com que ocorra 

a extinção da punibilidade.” (in Código Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 

6ª ed., rev., ampl. e atual., pg. 249). / O Código Penal, a propósito, estatui 

em seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela 

prescrição, decadência ou perempção;”. / Considerando que a pena 

máxima prevista para o delito tipificado no art. 21 da lei Contravenção 

Penal, é de 3 (três) meses, cuja prescrição da pretensão punitiva estatal 

ocorre em 03 (três) anos (Código Penal, artigo 109, inciso VI), bem como 

que, in caso, constata-se a menoridade da infratora quando da prática da 

conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o prazo prescricional pela metade, 

indene de dúvidas que o direito de punir do Estado está acobertado pela 

prescrição, uma vez que decorreu mais de 06 (seis) anos entre a data do 

fato (18.02.2012) e a presente data sem que houvesse a ocorrência de 

qualquer causa que obstasse o curso do prazo prescricional. / 3. Ante o 

exposto, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, e 109, V, e 115, todo do 

Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a punibilidade de LUCENI MOREIRA 

CARDOSO, LINDIMAR MOREIRA CARDOSO e CASSIA MARIANA 

GONÇALVES LEAL, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal. / 

Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a menor infratora, por meio de seu 

representante legal. / Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. / Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1031859 Nr: 2941-47.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2941-47.2018.811.0021

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Mariane Oliveira

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Mariane Oliveira Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), estudante, Endereço: Mora Próximo A Feira, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 129 do Código 

Penal, praticado, em tese, por MARIANE OLIVEIRA. / O Ministério Público 

requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do ato infracional, 

em razão da prescrição, com o arquivamento do presente feito, vez que 

houve transcurso de mais de 02 (dois) anos, desde a data dos fatos (fls. 

16/16-v). / É o relato do essencial. / Fundamento e decido. / 2. Da análise 

atenta dos autos verifica-se que no presente caso é necessária a 

aplicação do instituto da prescrição. / Rogério Greco leciona que “A 

prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido 

capacidade de fazer valer seu direito de punir em determinado tempo 

previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade.” (in Código 

Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 6ª ed., rev., ampl. e atual., pg. 249). / O 

Código Penal, a propósito, estatui em seu artigo 107, inciso IV, que a 

punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou perempção;”. / 

Considerando que a pena máxima prevista para o delito tipificado no art. 

129 do Código Penal, é de 1 (um) ano, cuja prescrição da pretensão 

punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos (Código Penal, artigo 109, 

inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a menoridade da infratora 

quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o prazo 

prescricional pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir do 

Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais de 

02 (dois) anos entre a data do fato (13.01.2014) e a presente data sem 

que houvesse a ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do 

prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de MARIANE OLIVEIRA, ante a prescrição da pretensão 

punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a menor 

infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. / 

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1031857 Nr: 2939-77.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2939-77.2018.811.0021 – código: 1031857.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Iago Pereira dos Santos

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Iago Pereira dos Santos, Rg: 2754621-7 

SSP MT Filiação: Weverton Ferreira dos Santos e Marileide Pereira Nunes 

de Souza, data de nascimento: 03/11/1999, brasileiro(a), natural de Água 

boa-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Travessa Jambo, Bairro: Vila 

Nova, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 309 CTB, 

praticado, em tese, por IAGO PEREIRA DOS SANTOS. / O Ministério Público 

requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do ato infracional, 

em razão da prescrição, com o arquivamento do presente feito, vez que 

houve transcurso de mais de 02 (dois) anos, desde a data dos fatos (fls. 

09/09-v). / É o relato do essencial. / Fundamento e decido. / 2. Da análise 

atenta dos autos verifica-se que no presente caso é necessária a 

aplicação do instituto da prescrição. / Rogério Greco leciona que “A 

prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido 

capacidade de fazer valer seu direito de punir em determinado tempo 

previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade.” (in Código 

Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 6ª ed., rev., ampl. e atual., pg. 249). / O 

Código Penal, a propósito, estatui em seu artigo 107, inciso IV, que a 

punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou perempção;”. / 

Considerando que a pena máxima prevista para o delito tipificado no art. 

309 do CTB, é de 1 (um) ano, cuja prescrição da pretensão punitiva estatal 

ocorre em 04 (quatro) anos (Código Penal, artigo 109, inciso VI), bem 

como que, in caso, constata-se a menoridade da infratora quando da 

prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o prazo prescricional 

pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir do Estado está 

acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais de 02 (dois) anos 

entre a data do fato (29.12.2015) e a presente data sem que houvesse a 

ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do prazo 

prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, 

e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de IAGO PEREIRA DOS SANTOS, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a 

menor infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o 

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

necessárias. / Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1031856 Nr: 2938-92.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2938-92.2018.811.0021 – Código: 1031856.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Pedro Neto Martins da Silva

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Pedro Neto Martins da Silva Filiação: 

Haynes da Silva e Maricelma Martins Costa, data de nascimento: 

14/08/2001, brasileiro(a), natural de Água boa-MT, solteiro(a), Endereço: 

Rua Fa, Nº 105, Bairro: Primavera, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 309 CTB, 

praticado, em tese, por PEDRO NETO MARTINS DA SILVA. / O Ministério 

Público requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do ato 

infracional, em razão da prescrição, com o arquivamento do presente 

feito, vez que houve transcurso de mais de 02 (dois) anos, desde a data 

dos fatos (fls 08/08-v). / É o relato do essencial. / Fundamento e decido. / 

2. Da análise atenta dos autos verifica-se que no presente caso é 

necessária a aplicação do instituto da prescrição. / Rogério Greco leciona 
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que “A prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não 

ter tido capacidade de fazer valer seu direito de punir em determinado 

tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade.” (in 

Código Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 6ª ed., rev., ampl. e atual., pg. 

249). / O Código Penal, a propósito, estatui em seu artigo 107, inciso IV, 

que a punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou 

perempção;”. / Considerando que a pena máxima prevista para o delito 

tipificado no art. 309 do CTB, é de 1 (um) ano, cuja prescrição da 

pretensão punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos (Código Penal, 

artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a menoridade 

da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o 

prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir 

do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais 

de 02 (dois) anos entre a data do fato (05.04.2016) e a presente data sem 

que houvesse a ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do 

prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de PEDRO NETO MARTINS DA SILVA, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a 

menor infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o 

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

necessárias. / Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1031854 Nr: 2936-25.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2936-25.2018.811.0021 – Código: 1031854.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Jheizon Lucas da Silva dos Santos

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Jheizon Lucas da Silva dos Santos, Cpf: 

07072712151 Filiação: Neusa Ferreira da Silva e Sandro Almeida dos 

Santos, data de nascimento: 02/10/1999, brasileiro(a), natural de Água 

boa-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Bc-1, Nº 205, Bairro: 

Universitário, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de processo de apuração de ato infracional 

praticado, em tese, pelo adolescente Jheizon Lucas Silva Santos. / Ao se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento dos autos, em 

virtude de o adolescente ter atingido a maioridade (fls. 18/18-v). / É o 

relato do essencial. / Fundamento e decido. / 2. É sabido que as medidas 

socioeducativas são aplicadas aos infratores entre 18 e 21 anos de idade, 

em casos excepcionais, tão somente para as hipóteses de internação e 

regime de semiliberdade, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, senão vejamos: Art. 2º 

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. / Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade. / No caso em tela, constato que o infrator conta hoje com 

19 (dezenove) anos de idade e está respondendo por ato infracional 

análogo a estupro, de modo que é forçoso reconhecer que não se trata de 

hipótese excetuada pela legislação. / Ademais, frise-se que as medidas 

socioeducativas não têm o condão de penalizar adolescentes infratores, 

mas sim possibilitar a formação do tratamento tutelar, a fim de reestruturar 

o adolescente para atingir a normalidade da integração social. / Neste 

tópico, mister se faz a transcrição dos ensinamentos de Olympio Sotto 

Maior a respeito das medias socioeducativas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, retiradas do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Comentado, 6ª Ed., Coordenador Munir Cury, p. 378, in verbis: Então, para 

o adolescente autor de ato infracional a proposta é de que, no contexto da 

proteção integral, receba ele medidas sócio-educativas (portanto, não 

punitivas), tendentes a interferir no seu processo de desenvolvimento 

objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva integração social. / 

O educar para a vida social visa, na essência, ao alcance da realização 

pessoal e de participação comunitária, predicados inerentes à cidadania. / 

Assim, imagina-se que a excelência das medidas socioeducativas se fará 

presente quando propiciar aos adolescentes oportunidade de deixarem de 

ser meras vítimas da sociedade injusta que vivemos para se constituírem 

em agentes transformadores desta mesma realidade. / Logo, denota-se 

que a extinção do feito se faz necessária. / 3. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 8.069/90, JULGO EXTINTO o 

processo e determino o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. / 

Sem custas e despesas processuais (artigo 141, § 2°, do ECA). / Intime-se 

o adolescente. / Cientifique-se o Ministério Público. / Transitada esta em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029758 Nr: 1562-71.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1562-71.2018.811.0021

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Andrielly Prado de Lima

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Andrielly Prado de Lima, Cpf: 

05402777110, Rg: 2573728-7 SSP MT Filiação: Manoel Martins de Lima e 

Helena Prado de Lima, data de nascimento: 29/11/2001, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 17, 

M-2 N°69, Bairro: Operário, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 42, III, do 

Código Penal, praticado, em tese, por ANDRIELLY PRADO DE LIMA. / O 

Ministério Público requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade 

do ato infracional, em razão da prescrição, com o arquivamento do 

presente feito, vez que houve transcurso de mais de 01 (um) ano e 06 

(meses), desde a data dos fatos (fls. 15/15-v). / É o relato do essencial. / 

Fundamento e decido. / 2. Da análise atenta dos autos verifica-se que no 

presente caso é necessária a aplicação do instituto da prescrição. / 

Rogério Greco leciona que “A prescrição é o instituto jurídico mediante o 

qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer valer seu direito de 
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punir em determinado tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a 

extinção da punibilidade.” (in Código Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 6ª 

ed., rev., ampl. e atual., pg. 249). / O Código Penal, a propósito, estatui em 

seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela prescrição, 

decadência ou perempção;”. / Considerando que a pena máxima prevista 

para o delito tipificado no 42, III, do Código Penal, é de 3 (três) meses, cuja 

prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 03 (três) anos (Código 

Penal, artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a 

menoridade da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, 

destarte, o prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o 

direito de punir do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que 

decorreu mais de 01 (um) ano e 06 (meses) entre a data do fato 

(09.11.2016) e a presente data sem que houvesse a ocorrência de 

qualquer causa que obstasse o curso do prazo prescricional. / 3. Ante o 

exposto, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, e 109, V, e 115, todo do 

Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a punibilidade de ANDRIELLY 

PRADO DE LIMA, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal. / Ciência 

ao Ministério Público. / Intime-se a menor infratora, por meio de seu 

representante legal. / Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. / Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113853 Nr: 4640-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 4640-44.2016.811.0021 – Código: 113853.

ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): Criança / adolescente (interessada): Lucas Cruvinel 

dos Santos, Rg: 2793998-7 SSP MT Filiação: Igue Jean Flor dos Santos e 

Simone Martins Cruvinel, data de nascimento: 09/05/2000, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua C, 

Nº 53, Bairro: Jardim Tropical I, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de processo de apuração de ato infracional 

praticado, em tese, pelo adolescente Lucas Cruvinel dos Santos. / Ao se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento dos autos, em 

virtude de o adolescente ter atingido a maioridade (fl. 66). / É o relato do 

essencial. / Fundamento e decido. / 2. É sabido que as medidas 

socioeducativas são aplicadas aos infratores entre 18 e 21 anos de idade, 

em casos excepcionais, tão somente para as hipóteses de internação e 

regime de semiliberdade, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, senão vejamos: Art. 2º 

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. / Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade. / No caso em tela, constato que o infrator conta hoje com 

18 (dezoito) anos de idade e está respondendo por ato infracional análogo 

a crime de furto, de modo que é forçoso reconhecer que não se trata de 

hipótese excetuada pela legislação. / Ademais, frise-se que as medidas 

socioeducativas não têm o condão de penalizar adolescentes infratores, 

mas sim possibilitar a formação do tratamento tutelar, a fim de reestruturar 

o adolescente para atingir a normalidade da integração social. / Neste 

tópico, mister se faz a transcrição dos ensinamentos de Olympio Sotto 

Maior a respeito das medias socioeducativas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, retiradas do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Comentado, 6ª Ed., Coordenador Munir Cury, p. 378, in verbis: Então, para 

o adolescente autor de ato infracional a proposta é de que, no contexto da 

proteção integral, receba ele medidas sócio-educativas (portanto, não 

punitivas), tendentes a interferir no seu processo de desenvolvimento 

objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva integração social. / 

O educar para a vida social visa, na essência, ao alcance da realização 

pessoal e de participação comunitária, predicados inerentes à cidadania. / 

Assim, imagina-se que a excelência das medidas socioeducativas se fará 

presente quando propiciar aos adolescentes oportunidade de deixarem de 

ser meras vítimas da sociedade injusta que vivemos para se constituírem 

em agentes transformadores desta mesma realidade. / Logo, denota-se 

que a extinção do feito se faz necessária. / 3. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 8.069/90, JULGO EXTINTO o 

processo e determino o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. / 

Sem custas e despesas processuais (artigo 141, § 2°, do ECA). / Intime-se 

o adolescente. / Cientifique-se o Ministério Público. / Transitada esta em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 24 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14037 Nr: 952-26.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Ribeiro Barros, Maria Geraci de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, demonstrado pelo exequente à fl. 109.

2. Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral.

 3. Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARO EXTINTA a obrigação, com fundamento analógico 

nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a baixa das restrições veiculares realizadas via 

sistema RENAJUD.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115007 Nr: 5451-04.2016.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéas Delatore da Silva, Carioca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:OAB/MT 12.203-A, AUGUSTA MARIA 

SAMPAIO MORAES - OAB:14826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:OAB/MT5672-A

 3. Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito, em razão da ausência de 
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pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Com fundamento 

no princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Ademais, observando-se o princípio da 

razoabilidade, o trabalho realizado pelo advogado da parte requerida, o 

tempo do serviço executado, a natureza da demanda e o fato de a 

questão acolhida não ter adentrado ao mérito da causa, em atenção ao 

critério equitativo da norma disposta no art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios 

no percentual de 10% sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo.INTIME-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001387-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE VALENTINI (REQUERENTE)

NILZA GUIDINI VALENTINI (REQUERENTE)

SERGIO JOSE SANTI (REQUERENTE)

IVANI LOIOLA SANTI (REQUERENTE)

NADIR VALENTINI MORI (REQUERENTE)

JOSE CLESIO MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO DA COSTA ANDRADE OAB - PR49770 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CAVICHIOLI (REQUERIDO)

MARIA LINDOMAR DANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001387-60.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Estando a petição 

instruída com os documentos necessários nos termos do art. 588 do 

Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a demanda. 2 – CITEM-SE os 

réus via correio, observando-se a regra do art. 247 do CPC, com a 

advertência de que, terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

contestar a demanda. 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a Defensoria Pública 

mediante carga dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Sendo concluída a fase postulatória, com a contestação e, 

eventualmente, a réplica, diante da existência de conexão entre esta 

demanda, o processo de imissão de posse n. 1893-24.2016.811.0021 e a 

ação de preferência n. 1000651-76.2017.811.0021, este Juízo DETERMINA 

o sobrestamento deste feito, nos termos do art. 313, V, alínea “a” do CPC. 

5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000544-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCELO ZANELATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ADAMCZIK OAB - PR28721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL CORANDIM NETO (REQUERIDO)

MARCOS FRANHA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

SILLAS SILVERIO MOURA E SILVA (REQUERIDO)

WANDAIRA SCHNEIDER DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

SENTENÇA Processo: 1000544-32.2017.8.11.0021. REQUERENTE: 

LEANDRO MARCELO ZANELATO REQUERIDO: MARCOS FRANHA DE 

ALMEIDA, WANDAIRA SCHNEIDER DE SOUZA, NATAL CORANDIM NETO, 

SILLAS SILVERIO MOURA E SILVA 1. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta por LEANDRO MARCELO 

ZANELATO em face de MARCOS FRANHA DE ALMEIDA, WANDAIRA 

SCHNEIDER DE SOUZA, NATAL CORANDIM NETO e SILLAS SILVERIO 

MOURA E SILVA, todos qualificados nos autos. Despachada a inicial, a 

parte autora foi intimada para efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais (Id nº 7314961). A parte autora pugnou pela reconsideração 

da decisão (Id nº 7920075). O pedido de assistência judiciária gratuita foi 

indeferido, determinando o recolhimento das custas e despesas 

processuais (Id nº 8255535). O autor interpôs recurso de agravo de 

instrumento (Id nº 9428259), contudo, foi negado provimento ao recurso 

(Id nº 12992878). Em certidão exarada no evento nº 15339045 

certificou-se que a parte autora deixou transcorrer o prazo para 

regularizar o pagamento das custas e despesas processuais. É o relato 

do essencial. Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, extrai-se 

que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais após ser devidamente 

intimada para tal fim (Id nº 15339045), tratando-se de hipótese da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, IV do CPC). 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, 

em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem a 

incidência de honorários, tendo em vista a ausência de angularização da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. 

INTIME-SE. Água Boa/MT, 25 de outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101010 Nr: 2827-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Borges de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(é), para que, no prazo de 

05 dias, apresente memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 110617 Nr: 2790-52.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Gomes Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 CONDENAR O RÉU ALESSANDRO GOMES VALADARES como incurso no 

delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal em concurso 

material com o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Passo à dosimetria da pena, observando-se o princípio 

constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB).3.1 – Das 

circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)A culpabilidade do réu 

demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não havendo indícios que 

sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, embora haja 

procedimentos criminais instaurados contra si, não há motivos idôneos 

para considerar tal circunstância e elevar a pena. A conduta social não há 

elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à 

personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e 

as circunstâncias são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se 

considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de 

elaboração da norma. Por sua vez, as consequências também são 

inerentes ao crime e também foram valoradas pelo legislador. Ao final, 

verifico que o comportamento das vítimas em nada influenciou o 

cometimento do delito.Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 04 
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(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e 

01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.3.1.1 – 

Das atenuantes e agravantes do crime de roubo (arts. 61 e 65 do Código 

Penal)Inexistem agravantes. Por outro lado, incide no presente caso a 

atenuante prevista no art. 65, inciso I, tendo em vista que o réu possuía 19 

(dezenove) anos na data do crime. Porém, deixo de aplicá-la em razão da 

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da 

pena abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual mantenho a pena em 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.3.1.2 – Causas de 

aumento e diminuição de pena de roubo (art. 68 do Código Penal) Como 

causa de aumento de pena, somente procede aquela prevista no art. 157, 

§2º, inciso II, do Código Penal, pois foi cometido em concurso de pessoas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99838 Nr: 2152-53.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Michel Jales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(é), para que, no prazo de 

05 dias, apresente memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 92305 Nr: 1812-46.2014.811.0021

 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): Elisangela Araujo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(é), para que, no prazo de 

05 dias, apresente memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027056 Nr: 7613-35.2017.811.0021

 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): Douglas Weber da Silva, Paulo Martins Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) assistente(s) de acusação, para que, 

no prazo de 10 dias, apresente alegações finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6624 Nr: 635-33.2003.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rosa da Silva, Aleandro Mendes Araújo, 

Fernando Mendes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, João Rodrigues de Souza - OAB:5876/MT

 DESPACHO

Consigno que o acórdão de fls. 651/652, desproveu o recurso o recurso 

extraordinário com agravo interposto pela Defesa dos réus. Sendo assim, 

cumpra-se conforme determinações exaradas na sentença de fl. 410/417.

Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000510-26.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. A. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. B. D. N. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000510-26.2018 Vistos. Prima facie, constato que a petição 

inicial não consta os elementos mínimos de qualificação do Requerido, não 

havendo sequer informações que se exauriu as tentativas de buscar sua 

qualificação, ainda mais, considerando que a citação irá ser realizada via 

carta precatória. Assim, conforme disposto no § único do artigo 321 do 

CPC/2015, determino que a Requerente emende a inicial em 15 (quinze) 

dias, informando a qualificação necessária do Requerido, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. Alto Araguaia – MT, 05 de outubro de 2018. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Autos nº 1000532-84.2018 Vistos. Verifica-se na inicial que a parte 

Requerente pleiteia os benefícios da justiça gratuita. A assistência 

judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto 

constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, 

exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais 

ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo 

serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da 

Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º 

da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: “Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe, in verbis: “Art. 5.º (...) 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais”. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Hodiernamente, nota-se uma verdadeira banalização do 

instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à justiça e assim 

propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. Cotidianamente 

pedidos são formulados para usufruto do benefício por pessoas que 

evidentemente têm condições para arcar com o custo do processo judicial, 

sem que com isso incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados 

pelo volume de trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui 

para o excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem 

litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Ainda, se evidenciado 

que a parte forjou tal declaração, deve sofrer as consequências cíveis e 

criminais de tal atitude. No caso vertente, reputo ausente comprovação 
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robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira da parte 

Requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais; ao revés, 

tenho que há provas e/ou informações na própria inicial de que o polo 

ativo possui condições de arcar com as despesas do processo, 

consoante extrai-se da qualificação da mesma, ou seja, verifica-se que é 

passível suportar as despesas processuais. Ante todo o exposto, e 

consoante determinação recente da CGJ/MT, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça requerido na Inicial. Intime-se a parte Requerente 

para pagamento das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Pagas as custas ou decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Diligências legais. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-28.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO INACIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (RÉU)

 

Autos n.° 1000581-28.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Defiro o pedido 

de assistência judiciária, registrando que, caso se constante o não 

preenchimento dos requisitos de sua concessão, poderá ser revogado. 

No mais, designo audiência de conciliação para o dia 26 de novembro de 

2018 às 12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Ato 

contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a Requerente 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: a) havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; c) em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. As providências. Alto 

Araguaia - MT, 24 de outubro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89449 Nr: 5912-42.2017.811.0020

 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: MVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/OAB/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100357 Nr: 4122-86.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BEAL DE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CAIRO FRASÃO 

PINTO - OAB:MS/15.319

 Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do juízo da 5ª VARA FEDERAL DE 

CAMPO GRANDE/MS, observado na espécie os dizeres do artigo 354ss 

do CPP.

 2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo diligente gestor judiciário.

3. Para a consecução da inquirição deprecada, DESIGNO o dia 06 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13h30min, para tanto, INTIMEM-SE as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o diligente gestor judiciário com a correta 

identificação dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 23 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92242 Nr: 927-93.2018.811.0020

 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: ADILSON MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 927-93.2018.811.0020 (cód. 92242).

Vistos.

1. INTIME-SE o autor para, querendo, manifestar-se nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias e indicar as provas que pretende produzir, nos termos do 

art. 351 do Código de Processo Civil.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88852 Nr: 5577-23.2017.811.0020

 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: DIVINO MARTINS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23.616-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Assim, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela pleiteado pelo autor com relação ao benefício previdenciário de 

auxílio doença, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus.11. CITE-SE o requerido para querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 do 

Código de Processo Civil de 2015, observado o disposto no art. 183, do 

mesmo codex.12. DEFIRO à parte requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.13. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, 
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os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais 

consoante Leis Orgânicas de regência.14. Sendo o caso, proceda o(a) 

diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 24 de outubro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3094 Nr: 111-49.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEY PACHECO DA LUZ, NILSON 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROTÁSIO JOÃO DA LUZ - 

OAB:4.741, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 INTIMA-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

comprovante de pagamento do preparo da Carta Precatória expedida 

nestes autos, a qual encaminhada à Comarca de Guiratinga/MT para as 

devidas providências. Ademais, cumpre ressaltar que, caso não seja 

juntado aos autos o referido documento, a missiva será devolvida sem 

cumprimento, conforme o Ofício juntada às fls. 272-V.

Alto Araguaia, 24 de outubro de 2018.

 Estephane Forte

Estagiária - matr.:34960

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000531-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO QUASS DUARTE OAB - SP195873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000531-02.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. RÉU: DEL VALLE 

FERTILIZANTES LTDA Vistos. 1. GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS S/A ajuizou a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

DE BEM IMÓVEL com pedido LIMINAR em face de DEL VALLE 

FERTILIZANTES LTDA, todos qualificados nos autos, pugnando pela 

concessão de ordem liminar para a reintegração da requerente na posse 

do imóvel esbulhado. 2. Aduz que, em 20.12.2016, as partes celebraram 

contrato compra e venda do imóvel denominado Ferrovia-Terminal Alto 

Araguaia, localizado no município de Alto Araguaia/MT, no valor de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais), objeto da matrícula n. 8.252, registro 

n. 19/8.252, livro n. 2, fl. 1, com área de 02 (dois) hectares, constando 

como compradora a empresa Del Valle Fertilizantes LTDA. 3. Afirma que, 

em 17/01/2017, a requerida foi imitida na posse do imóvel, conforme 

declaração de entrega e posse de imóvel. 4. Narra que, inicialmente, as 

partes pactuaram que o pagamento do preço seria efetuado em 

20/12/2017, contudo, informa que a requerida não efetuou o pagamento de 

nenhuma das parcelas do contrato. 5. Informa a realização de aditamento 

contratual, em 20/12/2017, estabelecendo o pagamento do importe em 03 

(três) parcelas anuais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

6. Assenta o descumprimento contratual pela requerida, em virtude do 

inadimplemento quanto à constituição de garantias, bem como acerca da 

primeira parcela do parcelamento, vencida em 31/07/2018. 7. Por fim, 

relata a efetivação de notificação extrajudicial da requerida, para a 

desocupação do imóvel em 05 (cinco) dias e rescisão do contrato. É a 

síntese. FUNDAMENTO E DECIDO. 8. Cuida-se de ação de reintegração de 

posse com pedido liminar proposta por GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS S/A em desfavor de DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA, 

requerendo a concessão de ordem liminar para a reintegração da posse 

do imóvel denominado Ferrovia-Terminal Alto Araguaia, localizado nesta 

cidade, objeto da matrícula n. 8.252, registro n. 19/8.252, livro n. 2, fl. 1. 9. 

A Constituição da República assegura a prestação jurisdicional não 

apenas nos casos de lesão, como também nos de ameaça a direito (artigo 

5.º, XXXV, da CF). Nessa linha, o ordenamento positivo prevê a 

reintegração de posse, instrumento destinado à recuperação da posse 

perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. 10. O 

artigo 560 do Código de Processo Civil prescreve: “Art. 560. O possuidor 

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em 

caso de esbulho.” 11. A posse é uma relação de fato entre pessoa e 

coisa, independendo de qualquer relação jurídica. Posse é “o poder fático, 

pleno ou não, direto ou indireto, sobre coisa idônea e correspondente ao 

exercício ou a possibilidade de exteriorização de um dos direitos reais” 

(Des. Adroaldo Furtado Fabrício, Comentários ao Código de Processo Civil, 

vol. III, Tomo III, pág. 368 - 3ª ed.). 12. Como bem explana Romeu Pires de 

Campos Barros[1], a liminar nas ações possessórias tem a função de 

evitar um perigo de dano grave e imediato que possa sofrer o possuidor. 

De outra sorte, o Prof. Luiz Orione Neto, em sua obra Liminares no 

Processo Civil, com propriedade, observa que a finalidade precípua da 

liminar na querela possessória é a garantia da ordem social, funcionando 

como uma reação imediata a qualquer espécie de atentado contra a 

posse, que representa, sempre, uma violação ao direito de convivência, 

ou seja, o escopo da liminar é manter o status quo na ação de manutenção 

e no interdito proibitório e recuperar este na ação de reintegração. O CPC, 

em especial no seu art. 560, é claro ao dispor que o possuidor tem direito 

a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de 

esbulho. Consoante a tarefa deixada pelo legislador aos doutrinadores e 

aplicadores do direito, defini-se esbulho, segundo o Prof. Marcus Vinícius 

Rios Gonçalves, como ato pelo qual alguém priva outra pessoa, contra a 

vontade dela, do poder de fato sobre a coisa. Ressalte-se que essa 

privação pode ser total ou parcial, mas deve ser ilícita, i.e., violenta, 

clandestina ou precária. 13. Em conformidade com o artigo 561 do Código 

de Processo Civil, para ser deferida uma liminar em ação possessória, 

mister a comprovação dos requisitos do disposto legal, cujo ônus recai 

sobre a parte autora, quais sejam: a) a posse; b) turbação ou esbulho 

iminente pela parte requerida; c) data das circunstâncias que ensejam o 

justo receio; d) a continuação da posse, embora ameaçada ou esbulhada. 

14. Na espécie, infiro dos autos que as partes entabularam contrato de 

compra o venda de imóvel em 20/12/2016, no bojo do qual a requerida se 

obrigou a efetuar o pagamento da monta de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 

de reais), no prazo de 12 (doze) meses, conforme cláusula 2.1 do 

instrumento. 15. Posteriormente, realizado aditamento contratual para 

parcelamento do avençado em 03 (três) parcelas anuais, com 

vencimentos em 31/07/2018, 31/07/2019 e 31/07/2020, foi demonstrado 

nos autos o inadimplemento da primeira parcela e a rescisão do contrato 

pela requerente, consoante certidão expedida pelo Cartório do 4º Ofício de 

Notas, Títulos e Documentos de Campo Grande/MS, registrada sob o n. 

309613, livro “b”, em 18/09/2018. 16. Assim, em sede de cognição sumária 

e superficial, verifico que o requerente logrou êxito em comprovar 

satisfatoriamente o(s) requisito(s) supramencionado(s) para concessão 

da liminar pleiteada. 17. Deveras, o pedido de tutela de urgência 

possessória merece acolhimento, posto que demonstrados os requisitos 

previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. 18. A propósito, 

destaco a jurisprudência o E. TJMT: “EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE 

LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JÁ JULGADA – 

INOCORRÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As ações 

possessórias de reintegração de posse e interdito proibitório, apesar de 

em ambas se buscar a proteção da posse, possuem fundamentos 

diferentes com consequências diversas, razão pela qual não há falar em 

litispendência. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos 

previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, 

por moldar o fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, ainda que de 

forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à 

verossimilhança do que foi alegado pelos Autores/Agravados e, em 

contrapartida, o Réu/Agravante não trouxe contraprova capaz de 

desconstituir as razões e provas acostadas pelos Agravados, ou 

demonstrar melhor posse sobre a área objeto da disputa. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 
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em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)” 19. Sobre a concessão de 

liminar em possessória, manifestou-se o ilustre jurisconsulto Humberto 

Theodoro Júnior quanto à comprovação dos elementos ensejadores, 

litteris: "A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua 

posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da 

posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido." 

(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil - vol. IV, 

Forense, 15.ª edição, página 147). 20. Isto posto, considerando os fatos 

narrados, documentos e razões jurídicas alhures expostas, nos termos do 

art. 560 e 562 do CPC/2015, CONCEDO a LIMINAR à parte requerente, cujo 

mandado será cumprido nos exatos limites do imóvel descrito na matrícula 

n. 8.252, registro n. 19/8.252, livro n. 2, fl. 1, denominado Ferrovia-Terminal 

Alto Araguaia, com área de 02 (dois) hectares, localizado nesta cidade, e 

em face de DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA, sendo que, para imediato e 

efetivo cumprimento do presente decisum, nos termos da sistemática 

perpetrada nos arts. 537 et seq, aplicável por força do art. 566, todos do 

CPC/2015, fixo multa diária - astreintes no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a contar da inobservância da presente liminar, em desfavor dos 

desobedientes, estando deferido desde já o reforço policial, 

independentemente de estudo de caso, nos termos do Provimento nº. 

27/2007-CGJ, bem como defiro, se necessário, o reforço da respectiva 

autoridade policial militar. Por derradeiro, aplicável in casu, a todos os 

envolvidos, a disposição constante do art. 330 do Código Penal pátrio. 21. 

CITE-SE a parte requerida, com o escopo de apresentar contestação a 

presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 564, 

parágrafo único, do CPC/2015. 22. Com a apresentação tempestiva da(s) 

contestação(ões), o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

intimem-se o Autor para, querendo, impugná-la(s). 23. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito [1] - apud Liminares no Processo Civil, Lejus, 1999, p. 413.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-07.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BARBOSA TENORIO BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000175-07.2018.8.11.0020. REQUERENTE: DANIEL BARBOSA TENORIO 

BRANDAO REQUERIDO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA - ME VISTOS, A parte autora alegou que adquiriu o seu veículo 

usado junto a promovida e que após alguns dias, o veículo veio a 

apresentar defeito. Afirma que tentou amigavelmente que a promovida 

realizasse o conserto, sem lograr êxito. Ao final, postulou a devolução do 

valor de (R$ 4.793,62), pago para o conserto do veículo, assim como, 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na movimentação 12 e arguiu incompetência do 

juizado especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, contestou 

sustentou inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação, 

com pedido de condenação da parte autora em multa por litigância de 

má-fé. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Preliminar. Perícia Técnica. Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido obrigação contratual, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Cláusulas contratuais obscuras que restringem 

direito. Ato ilícito. Os negócios jurídicos, celebrados mediante declaração 

de vontade, contaminada pelo erro substancial, ou seja, quando um dos 

contratantes obtiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes 

do contrato, estes são anuláveis (art. 138 do Código Civil). A propósito: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR 

DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO 

MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da 

realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio 

negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um 

ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua 

magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele 

tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a 

qualidades essenciais do objeto ou pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 13/06/2014) Para evitar a anulação 

de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, 

mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma 

clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com 

destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. Esta 

é a exegese extraída do artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de 

adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e 

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a 

facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que 

implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 

destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Na hipótese de 

obscuridade, nos termos do artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Em 

situação análoga, a turma recursal já se manifestou neste sentido: 

RECURSO INOMINADO ? SEGURO ? (...) CLÁUSULA RESTRITIVA DE 

DIREITOS ? NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA E COM DESTAQUE ? 

ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA ? ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

(...) 2. Considerando que a defesa do reclamado traz fatos impeditivos do 

direito do reclamante (doença diagnosticada durante o período de 

carência), cabe a ele próprio o encargo probatório do aludido fato. A 

cláusula de carência prevista em contrato de adesão de seguro de vida 

deve ser redigida de forma clara, porquanto as cláusulas restritivas de 

direito devem ser expressas e em destaque, permitindo à imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor (artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT 

TRU 120100522562/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no 

DJE 19/04/2013) Em análise do contrato juntado nos autos (mov. 12.2), 

nota-se a existência de cláusula que afirma que o 'comprador(a) declara 

ter, vistoriando o bem e aceitando-o nas condições em que se encontra, 

ficando desde já, responsável por quaisquer reparos e consertos futuros'. 

Bem como há clausula informando que não há garantia alguma a ser 

atrelada ao bem. Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na 

interpretação das referidas cláusulas, nota-se que não houve vício na 

declaração da vontade da parte promovente, pois é possível a imediata e 

fácil percepção das cláusula contratais, os quais não demonstram a 

existência de qualquer vício que macule a relação contratual, excluindo a 

hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro substancial. 

Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há conduta ilícita. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. De 

outra banda, não resta provado a litigância de má-fé, portanto o pedido 

feito pela reclamada não merece prosperar. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, REJIETO a preliminar de 

mérito suscitada e no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 
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veiculados na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-58.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BORGES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000579-58.2018.8.11.0020. REQUERENTE: RUBENS BORGES DE 

CARVALHO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. 1. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerente não instruiu a ação com os documentos indispensáveis à sua 

propositura. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a 

finalidade de emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I, do CPC/2015). 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010192-85.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MAIA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010192-85.2015.8.11.0020 EXEQUENTE: MONICA MAIA ALVES 

EXECUTADO: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ ME Vistos. 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 53, §4º da Lei n. 9.099/95, 

o juiz extinguirá a execução quando: “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. ” 4. No presente caso, este juízo 

ordenou a intimação da parte autora/exequente para manifestar-se quanto 

ao teor da certidão de movimentação Num. 11155394, o qual demonstrou 

que não fora encontrado numerário suficiente para bloqueio, bem como a 

parte indicasse bens à penhora para o regular prosseguimento da 

demanda. 5. Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95), visto que no evento Num. 11981298 se certificou que a 

parte exequente deixou de proceder conforme intimada. 6. Ante ao 

exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 53, §4º da Lei n. 9.099/95. 7. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. 

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-29.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010187-29.2016.8.11.0020 REQUERENTE: VERONIL DOS REIS MEDRADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 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 parte reclamada, embora devidamente intimada para a 

audiência preliminar conforme habilitação espontânea nos autos (Num. 

9861247), deixou de comparecer à audiência de conciliação (Num. 

11934633). É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Em 

segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se 

de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Apesar 

do não comparecimento da parte ré na audiência de conciliação, esta 

apresentou contestação. Assim, tenho que uma vez negado pela parte 

reclamante ter realizado o contrato com a reclamada, cumpria a essa 

última provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o 

que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente 

procedente. Ressalto 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. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Portanto, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

como é o caso das empresas de telefonia e TV a cabo, dando sensação 

de impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma 

negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência 
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pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). 

Caso em que, mesmo depois de diversas reclamações através do 

atendimento por call center a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços não contratados. Dano moral caracterizado. Valor da 

condenação arbitrado na origem mantido, porque proporcional à extensão 

do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a 

natureza jurídica da indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, 

NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. 

PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. 

INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA 

COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA 

FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E 

AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Todavia, destaco que após a negativação indevida apontada 

no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, nele se verificam 

outros apontamentos, posteriores a essa, o que enseja na mitigação do 

valor atribuído a compensação por dano moral in re ipsa. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência do débito correspondente ao negócio jurídico em tela, bem 

como ORDENO que a reclamada promova a sua exclusão dos órgãos de 

restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência 

da homologação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 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: 8010090-92.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE TAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010090-92.2017.8.11.0020 REQUERENTE: VALDINHO DOS ANJOS 

REQUERIDO: TERESINHA DE TAL Vistos. Trata-se de ação em que o 

reclamante busca o recebimento do valor contratado de forma verbal junto 

a parte reclamada. A reclamada, embora citada (Num. 8762177), deixou de 

comparecer a audiência de conciliação (Num. 8682664), tampouco 

justificou sua ausência em momento anterior à sua realização. 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. Note-se que, consoante retro mencionado, a parte 

reclamada, mesmo citada/intimada (Num. 8682664) deixou de comparecer 

regularmente na audiência de conciliação, não apresentando também a 

contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Assim, uma vez comprovado pela parte 

reclamante a subsistência do negócio jurídico, representado pelo 

documento juntado à petição inicial (fotografias), cumpria a parte 

reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, 

o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. 

Atesta o reclamante no contrato de empreitada entabulado pelas partes e 

juntado aos autos que o valor da obra seria de R$10.000,00 (dez mil 

reais), o qual seria pago em duas parcelas, sendo 50% (cinquenta por 

cento) do valor na conclusão de metade da obra e a outra metade após o 

encerramento. Em que pese a conclusão da metade da obra, a parte 

reclamada não efetuou o devido pagamento como acordado, paralisando 

assim o andamento da empreitada. Assim, condeno a reclamada a pagar 

ao autor a título de prestação contratual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), atualizados em tempo do encerramento da metade da obra, 

06/03/2017. 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 PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, e, para tanto, 

CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), devidamente corrigido e atualizado monetariamente, bem como 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, 

pelo qual defino a data de 06 de março de 2017, Súmula 43 do STJ c/c art. 

398 do CC, respectivamente. 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: 1000148-58.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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 06/11/2018, às 15:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 25 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 - 
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TELEFONE: (66) 34811811

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 92132 Nr: 873-30.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINO RODRIGUES LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Autos n. 873-30.2018.811.0020 (cód. 92132).

Vistos.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito (ref. 27) manejado contra a 

decisão derradeira (ref. 23). Deveras, preenchidos os requisitos legais 

objetivos e subjetivos do artigo 581, IV et seq do CPP, RECEBO a presente 

irresignação no(s) seu(s) efeito(s) legal(is) conforme preclara regra do 

artigo 584 do mesmo CPP.

2. Assim sendo, INTIME-SE a defesa técnica para que, no prazo de 02 

(dois) dias, apresente as contrarrazões recursais (artigo 588, última parte, 

do CPP).

3. Oferecida as contrarrazões, ou certificado o decurso do prazo sem que 

tenham sido juntadas, FAÇAM-ME conclusos os autos, oportunidade em 

que farei novo juízo de admissibilidade recursal, bem como decidirei 

quanto à reforma ou sustentação do decisum hostilizado (art. 589 do CPP).

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97955 Nr: 3286-16.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA CAROLINE DE 

OLIVEIRA RESENDE - OAB:16.062/MT

 Autos do Processo de Código nº. 97955.

Autora do Fato: Gisele Franco.

Vítima: Virgilio Dias de Campos Sobrinho.

Vítima: Sirlene David de Souza.

Vítima: Rosana Dias de Campos.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado em face da autora do fato GISELE 

FRANCO, qualificada nos autos, perpetrado contra as vítimas VIRGILIO 

DIAS DE CAMPOS SOBRINHO, SIRLENE DAVID DE SOUZA e ROSANA 

DIAS DE CAMPOS, ambos qualificados nos autos, para apurar a prática, 

em tese, do delito previsto no artigo 140, “caput”, do Código Penal.

2. Compulsando os autos, verifico que houve composição de danos civis 

entre a autora do fato e as vítimas, respectivamente, consoante infiro de 

fl. 46, acordo este que enseja a extinção da punibilidade daquela, nos 

termos do artigo 74, e parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995.

3. Isto posto, HOMOLOGO a composição civil entabulada à fl. 46 e JULGO 

extinta a punibilidade da autora do fato GISELE FRANCO, com fundamento 

no artigo 74, e parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995.

 4. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual e a advogada constituída.

5. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

de estilo.

6. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.

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.: 86358 Nr: 2155-18.2013.811.0008

 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 MADALENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA CORREA BARRADA - 

OAB:14.978/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Concessão de Benefício de Prestação Continuada, 

intentada por MARIA MADALENA GOMES DA SILVA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte fls. 79, intimada pessoalmente a parte autora a 

mesma manteve-se inerte fls. 84.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem nenhuma manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por MARIA MADALENA GOMES DA SILVA 

em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, restando 

suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça.

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

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

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 11 de julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92884 Nr: 2802-76.2014.811.0008

 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: KESIA VICENTE GOMES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

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

PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos MUNICÍPIO DE NOVA 

OLÍMPIA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, forneçam à paciente o 

acompanhamento pré-natal de sua gestação e o respectivo procedimento 

de parto, além de tratamentos complementares que se fizerem 

necessários em razão da gestação, confirmando a liminar anteriormente 

deferida.Sem custas processuais, à vista da isenção das Fazendas 

Públicas ao pagamento, 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.Indevidos honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública, à vista da Emenda 

Constitucional nº80/2014, pois que é instituição equiparada à Magistratura 
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e ao Ministério Público.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código 

de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Após o trânsito em julgado e devidamente certificado, 

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

partesPublique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 24 de 

outubro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121874 Nr: 1927-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPOG, LHPOG, CAROLINE ARAUJO PEREIRA, LFPOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER CLAITON OJEDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:, Lauro Everson Casasus Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por 

VALENTINA PEREIRA OJEDA GONÇALVES, LUIZ HENRIQUE PEREIRA 

OJEDA GONÇALVES E LUIZ FELIPE PEREIRA OJEDA GONÇALVES, 

representados por sua genitora CAROLINE ARAUJO PEREIRA, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente 

sentença, o acordo de folhas 46/47 por preservar suficientemente o 

interesse das partes, mormente da menor envolvida.Sem custas, eis que 

já deferida a gratuidade às folhas 15/16. EXPEÇA-SE oficio à empresa 

empregadora do genitor (Honda Moto Ideal), com a finalidade de proceder 

com o desconto dos alimentos em folha (fls. 47). Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA à DEFENSORIA e ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129041 Nr: 5984-65.2017.811.0008

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

formulado pelas partes de fls. 05/07.Após o trânsito em julgado e 

devidamente certificado, EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais competente para a devida 

averbação, consignando que a cônjuge voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja: HELENILDA ROSALVO DA SILVA.Deverá o Cartório de Registro 

Civil que expedir a averbação, encaminhar cópia do referido registro já 

lavrado para que seja juntado nos autos.Sem custas, eis que DEFIRO a 

gratuidade da justiça.Após tudo cumprido e devidamente certificado, 

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

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 23 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111670 Nr: 2706-90.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHSP, ELIANE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466

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

PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, para MAJORAR o quantum 

relativo aos alimentos prestados por ALESSANDRO FAUSTINO 

POLASTRINI em favor da menor AYLLA HELOÁ SANTOS POLASTRINI, 

fixando a nova obrigação alimentícia no importe de R$954,00 (novecentos 

e cinquenta e quatro reais), equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, 

além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.Os valores 

referentes à pensão alimentícia deverão ser descontados diretamente da 

folha de pagamento do Requerido. Para tanto, OFICIE-SE à Prefeitura 

municipal de Colniza/MT para que inclua o desconto em folha. Havendo a 

requerente decaído de parte mínima de seus pedidos, CONDENO o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85 do CPC, restando a obrigação 

sobrestada, em observância ao art. 98 de mesmo Códex.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias. Na hipótese de recurso voluntário, juntem-se as 

contrarrazões e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça, 

consignando as homenagens deste Juízo.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 24 de 

outubro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42626 Nr: 2650-04.2009.811.0008

 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: LÉIA RONDON DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Regulamentação do Direito de Visita c/c Antecipação de Tutela proposta 

por LÉIA RONDON DE CAMPOS, em face de ESPÓLIO DE GERALDO DE 

OLIVEIRA FILHO, todos qualificados.

 Às folhas 308/310 compareceram as partes peticionando em conjunto 

informando a realização de acordo, pugnando pela homologação e 

consequente extinção do processo.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Conforme documentos que constam nos autos, a homologação do acordo 

é medida que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 

308/310, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 308/310.

Custas e honorários nos termos do acordo.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e cumprida todas 

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

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96305 Nr: 5430-38.2014.811.0008

 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: JOSÉ AILTON PEREIRA TRIBUTINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 14070 Nr: 3317-97.2003.811.0008

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA DA SILVA AVILA, EDEMIR ALVES 

FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmen Araujo Olyntho - 

OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A autora pugnou pela remessa dos autos à Comarca de Tangará da 

Serra/MT, onde reside atualmente, para propor o cumprimento de 

sentença.

Defiro o pedido da parte autora, devendo os autos ser remetido à Comarca 

de Tangará da Serra, conforme requerido.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128531 Nr: 5666-82.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A doutrina entende ser plenamente possível a conversão do inventário em 

arrolamento sumário, desde que haja interesse dos herdeiros e estejam 

atendidos os demais requisitos legais.

Desta forma, INTIMEM-SE os autores para que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias, se há interesse na conversão, oportunidade em que 

deverá apresentar plano de partilha dos bens e sua avaliação, para 

posterior homologação de plano – art. 664 do CPC.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos.

INTIME-SE a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94365 Nr: 3956-32.2014.811.0008

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP - SERTÃOZINHO MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLLIS - 

OAB:17.819/MT, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:MT 

8.505-A, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o preparo da carta precatória de 

citação a ser enviada a comarca de Sertãozinho - SP, nada a mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118435 Nr: 6953-17.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Dezembro de 2019 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129256 Nr: 6125-84.2017.811.0008

 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: WILLIAN DE SOUZA NEVES, ASVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL VIEIRA BENICIO

 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 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Dezembro 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): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136280 Nr: 2314-82.2018.811.0008

 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: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106977 Nr: 6113-41.2015.811.0008

 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: IVETE MARIA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL MICHEL ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Defiro o pedido de fls. 149, posto que determino que oficie-se o 

CREA/MT, para que indique profissional habilitado para realização de 

trabalho técnico profissional, sob o objeto dos autos, anotando-se que a 

aceitação graciosa do encargo proporcionará preferência nas futuras 

nomeações cujo pagamento seja arcado por uma ou ambas as partes.

2. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 3. Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert 

indicado pelo CREA-MT, que o laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito iniciar os trabalhos 

imediatamente.
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 4. Registre-se que os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação (Art. 477, §1° parágrafo 

único do CPC).

5. Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 2342-89.2014.811.0008

 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: EDNO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:/MT 14.035, Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, § 4º do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, o recurso de apelação de fls. 182/187 é 

tempestivo. Assim, intimo a parte recorrida, via DJE, para apresentação de 

suas contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136822 Nr: 2672-47.2018.811.0008

 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: SERGIO GONÇALVES BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 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 a 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.: 139089 Nr: 3959-45.2018.811.0008

 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: IZABEL FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983-MT, Estela Redivo da Costa - OAB:16.663-MT, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO - OAB:14.801-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Recebo os autos da maneira que se encontram.

2. 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.

3. 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.

 4. 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.

5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139088 Nr: 3958-60.2018.811.0008

 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 ALZETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Recebo os autos da maneira que se encontram.

2. 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.

3. 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.

 4. 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.

5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 
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manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103455 Nr: 3743-89.2015.811.0008

 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: SENIA MARIA NERES CORREIA

 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:

 Visto em correição;

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 a 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.: 122816 Nr: 2507-34.2017.811.0008

 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: ELIENE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS

 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:

 Visto em correição,

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. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo 

pericial, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a 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.: 95667 Nr: 4975-73.2014.811.0008

 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: DIRLENE ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Defiro o pedido de fls. 67 e, levando-se em consideração 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. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo 

pericial, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48157 Nr: 4316-06.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECI ALVES DA SILVA, Cpf: 

39636348472, 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 
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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: 25/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de VALDECI ALVES DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO - ICMS ESTIMATIVA --- Deixou de recolher e/ou recolheu 

menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13132/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$186.163,00 - Valor Atualizado: R$186.163,00 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o pedido de fls. 17/18 posto que 

determino a citação da parte executadapor edital pelo prazo de 30 (trinta 

dias), nos termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não 

havendo manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da 

parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser 

intimado para seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, 

intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação da parte interessada, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo independentemente de nova conclusão. Intime-se. 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, Marcos Paulo Alves da 

Silva Júnior, digitei.

Barra do Bugres, 19 de outubro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91222 Nr: 1438-69.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA DOS SANTOS, Cpf: 

48184551134, 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: 25/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de descumprimento de contrato mútuo financeiro, conduta esta com 

penalidade de multa de R$ 1.561,02 (um mil quinhentos e sessenta e um 

reais e dois centavos). Número da CDA: 2014878., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2014878/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/03/2014

 - Valor Total: R$2.458,70 - Valor Atualizado: R$2.458,70 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o pedido de fls. 28, posto que determino 

a citação da parte executadapor edital pelo prazo de 20 (vinte dias), nos 

termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não havendo 

manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo do réu a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimado para 

seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de arquivamento de feito.Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão. Intime-se. 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, Marcos Paulo Alves da 

Silva Júnior, digitei.

Barra do Bugres, 24 de outubro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100619 Nr: 2021-20.2015.811.0008

 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): D A DE MELO FILHO E MELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D A DE MELO FILHO E MELO LTDA, CNPJ: 

11508895000196. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Banco Bradesco s/a propôs ação de EXECUÇÃO em 

face de D A de Melo Filho e Melo LTDA, já que, o autor alega ser credor da 

quantia de 12.607,06 (doze mil seiscntos e sete reais e seis centavos) 

conforme a Cédula de Crédito Bancário de n°006645798.

Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o pedido de fls. 53 posto que determino 

a citação da parte requerida por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não havendo 

manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da parte ré a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimado para 

seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação da parte interessada, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO AUGUSTO 

BARBOSA DE SOUZA, digitei.

Barra do Bugres, 19 de outubro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 10259 Nr: 901-93.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA OURO FINO LTDA, VANIA 

MARIA FERREIRA CARAM, ADRIANA FERREIRA CARAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBES LEMES ALMECER - OAB:11.378, 

GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, 

LEANDRO TAVARES BARROS - OAB:15.367, LUCIANA SIQUEIRA - 

OAB:7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, MARCILENE PEREIRA 
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DOS SANTOS - OAB:14.232, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Certifico que nesta data, intimo o autor na pessoa de seu procurador para 

ciência da certidão negativa do sr. Oficial de Justiça, a seguir transcrita: 

''CERTIDÃO 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 intimação, com deslocamento até 

o endereço mencionado, que não é nesta cidade, conforme consta no 

mandado e sim em na Fazenda Ouro Fino, nesta comarca, equidistante da 

sede desta comarca em aproximadamente 50 km ida e volta, e 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 do 

presente na central de mandados e aguardo novas determinações. Dou 

fé. Aparecido Ferreira Mendes Oficial de Justiça''

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92188 Nr: 2270-05.2014.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genebaldo Firmino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de novo mandado de citação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 6149-20.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA, RAFAEL FERREIRA 

SANTANA, TONIVAL LIMA DOS SANTOS, NESTOR TEODORO, ANTONIO 

MACIEL FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 DELIBERAÇÕES

Sai o acusado Nestor Teodoro CITADO nesta oportunidade, bem como sai 

a Defesa Constituída do acusado para apresentar resposta à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Em relação aos acusados Rafael Ferreira 

Santana e Antônio Maciel Felix da Silva, abra-se vista dos autos ao MPE 

para que se manifeste, eis que estes se encontram em local incerto e não 

sabido. Nada mais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500035-71.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar-se requerendo o que de direito . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500291-48.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito. 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: 1001205-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DOS ANJOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para informar se houve o 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: 1000855-62.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE BOTELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões ao recurso apresentado nos autos no 

prazo legal .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: 1000418-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões ao recurso apresentado nos autos no 

prazo legal .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: 1000424-62.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR SOARES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões ao recurso apresentado nos autos no 

prazo legal .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: 1000424-62.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR SOARES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

apresentar as contrarrazões ao recurso apresentado nos autos no prazo 

legal .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: 1000279-35.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GOMES CHAVES BOBATO (REQUERENTE)

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

apresentar as contrarrazões ao recurso apresentado nos autos no prazo 

legal .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: 1000388-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

apresentar as contrarrazões ao recurso apresentado nos autos no prazo 

legal .O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000911-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

JOSE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe Vistos, etc. 1. Certifique-se a autenticidade da presente 

missiva, dando fiel cumprimento nos termos da decisão que a instrui. 2. Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado. 

3. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 4. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, 393). 5. Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000892-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe Vistos, etc. 1. Certifique-se a autenticidade da presente 

missiva, dando fiel cumprimento nos termos da decisão que a instrui. 2. Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado. 

3. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 4. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 
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de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, 393). 5. Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000948-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIRLEI DE CONTO ACCO (REQUERIDO)

ALBERTO LUIZ ACCO (REQUERIDO)

EVERTON ACCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe Vistos, etc. 1. Certifique-se a autenticidade da presente 

missiva, dando fiel cumprimento nos termos da decisão que a instrui. 2. Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado. 

3. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 4. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, 393). 5. Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001048-14.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. M. TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe Vistos, etc. 1. Certifique-se a autenticidade da presente 

missiva, dando fiel cumprimento nos termos da decisão que a instrui. 2. Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado. 

3. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 4. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, 393). 5. Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2602 Nr: 140-04.2000.811.0050

 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): LUIZ ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86309 Nr: 4691-65.2016.811.0050

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENEDITO BUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103247 Nr: 3472-46.2018.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLISMAN DA SILVA PEREIRA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA PEREIRA, AILTON FERREIRA BRITO, DOUGLAS 

ALEXANDRE GOMES DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Autos de Código nº 103247 Vistos, etc. 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu representante legal, 

denuncia KLISMAN DA SILVA PEREIRA e CARLOS EDUARDO DA SILVA, 

PEREIRA, imputando-lhes a adequação típica do artigo 28, §1º, da Lei 

11.343/2006, c/c art. 29 do CP, e no art. 12 da Lei 10.826/2003, c/c o c/c 

art. 29 do CP, c/c art. 69 do CP e AILTON FERREIRA BRITO imputando-lhe a 

adequação típica do artigo art. 14 da Lei 10.826/2003 e DOUGLAS 

ALEXANDRE GOMES DA SILVA, imputando-lhe a adequação típica do 

artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 face à 

conduta ilícita supostamente realizada no dia 15.08.2018, perquirindo o 

Parquet, via de conseqüência, o processamento da imprescindível ação 

penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo 

preceito secundário em referência. 2. Desta forma, preenchidos os 

requisitos legais do artigo 41 e seguintes e não sendo caso de aplicação 

do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 55 da Lei 11.343/2006, aceito 

o processamento dos autos, o qual tramitará segundo o rito especial do 

art. 54 e seguintes da Lei 11.343/2006. 3. NOTIFIQUE-SE pessoalmente 

o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 55, 

asseverando-lhe(a/s) as faculdades dos respectivos §§ 1º e 3º da Lei 

11.343/2006, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

dias, cientes de que, na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, poderá: a) argüir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, b) oferecer documentos e justificações, c) especificar as provas 

que pretendem produzir, d) e, até o número de 05 (cinco), arrolar 

testemunhas . 5. Apresentada a defesa, será decidido acerca do 

recebimento da denúncia no tocante à conduta prevista no art. 33, caput 

da Lei 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95465 Nr: 4995-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.
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I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra ROBSON SOUZA DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, o atribuindo a conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, 

inciso III, da lei n. 11.343/2006.

Constam na denúncia os seguintes relatos:

“Consta que, no dia 30 de outubro de 2017, por volta das 05h30min, na 

Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, o detento ROBSON SOUZA DA 

SILVA guardava 10 (dez) porções de maconha (droga), pesando 

aproximadamente 62,28 gramas, substância entorpecente causadora de 

dependência física ou psíquica (auto de constatação preliminar de fls. 

24/27), destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar”.

“Apurou-se que, na aludida data, foi realizada a operação “Revistão” no 

Ergástulo Público local, oportunidade em que foram encontradas as 

aludidas drogas nos pertences pessoais de ROBSON SOUZA DA SILVA.”

“Os agentes prisionais iniciaram a operação “Revistão” na Cadeia Pública, 

foi pedido a todos os reeducandos que recolhessem seus pertences e 

permanecessem no pátio da unidade, os pertences e as celas foram 

revistadas, escondidas nos pertence de ROBSON SOUZA DA SILVA 

foram encontradas varias porções de substância analógica a maconha, 

Robson foi separado dos demais detentos até o final da operação, 

terminada a revista Robson foi encaminhado a Delegacia de Polícia 

juntamente com os entorpecentes apreendidos, totalizando 10 (dez) 

porções, pesando aproximadamente 62,289g, conforme laudo de 

constatação de fl. 27/30”.

Em audiência de custódia devidamente homologada prisão em flagrante e 

convertida em prisão preventiva no dia 30 de outubro de 2017, fls. (32/35).

As fls. 56, foi apresentada defesa preliminar.

A denuncia foi recebida em 11 de Janeiro de 2015, conforme fls. 38.

O acusado foi devidamente citado às fls. 54.

 Designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março 

de 2018, sendo que esta redesignada para o dia 26.03.2018. Realizada a 

instrução, foram ouvidas as seguintes pessoas, Evanildo de Arruda 

Rodrigues, Giovani de Souza Brito, Alice Gonçalves da Silva, José de 

Campos de Lima Neto e o Réu as fls. 93/97.

Redesignou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 09.04.2018. 

Tendo em vista a oitiva do agente prisional Elias e o interrogatório do Réu 

em (fl.100/101), momento em que se encerrou a instrução.

Em fls. 102/104, a douta representante do Ministério Público apresentou 

alegações finais, pugnando pela condenação do acusado ROBSON 

SOUZA DA SILVA nos termos do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei 

11.343/06.

Em alegações finais, a defesa de ROBSON SOUZA DA SILVA, pugnou 

pela absolvição do réu ante a falta da juntada de laudo definitivo para a 

comprovar a materialidade delitiva, tendo requerido a absolvição do réu 

com fulcro no art. 386, inciso II do CPP. (fls. 137/142).

O feito foi convertido em diligências, tendo sido determinada a juntada do 

laudo definitivo de constatação de substância entorpecente extraído do 

Sistema “Politec on line”, com vista às partes (fls. 145/147).

Em seu manifestação o Ministério Público reiterou os argumentos tecidos 

por ocasião das alegações finais. Por sua vez, a defesa alegou a 

preclusão da produção de tal prova e que se trata de prova ilegítima. 

Reiterou a ausência de materialidade do delito em questão pelo fato dos 

agentes prisionais não terem revistado o réu (fls. 148/151).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado 

ROBSON SOUZA DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, 

inciso III, da Lei 11.343/06.

Consta que, no dia 30 de outubro de 2017, por volta das 05h30min, na 

Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, o detento ROBSON SOUZA DA 

SILVA guardava 10 (dez) porções de maconha (droga), pesando 

aproximadamente 62,28 gramas, substância entorpecente causadora de 

dependência física ou psíquica (auto de constatação preliminar de fls. 

24/27), destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

Dispõe o artigo 33, “caput”, e 35 da Lei nº 11.343/2006, verbis:

 “Art. 33 da Lei. 11.343/06: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 

fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

“Art. 40 da Lei 11.343/06: As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei 

são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - ...........

II - ...........

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de 

estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de 

entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 

beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem 

espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de 

tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de 

unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Quanto ao tipo penal do crime de tráfico, trata-se de um tipo alternativo 

misto. Ou seja, para fazerem-se incursos às sanções penais a eles 

cominadas, devem os agentes praticar tão somente um dos dezoito 

verbos de ação nele descritos.

Analisando as provas dos autos, constata-se que a autoria e a 

materialidade estão devidamente comprovadas pelos depoimentos 

prestados na esfera policial (fls. 08/09, 10 e 11) e em Juízo (32/35, 93/97 

e 100/101), bem como por intermédio do auto de prisão em flagrante delito 

(07), termo de exibição e apreensão (fls. 23), laudo preliminar de 

constatação de substância entorpecente (fls. 27/30) e laudo definitivo de 

constatação de substância entorpecente (fls. 145/146).

II – DA MATERIALIDADE

Apresentam-se escorreitamente comprovados os elementos objetivos do 

tipo penal previsto no art. 33, Lei 11.343/06, ante termo de apreensão (fl. 

23), laudo de constatação preliminar (fls. 27/30) e laudo definitivo (fls. 

145/146) apontando resultado positivo para Cannabis Sativa L. (maconha).

Analisando as provas dos autos, constata-se que a autoria e a 

materialidade estão devidamente comprovadas pelos depoimentos 

prestados na esfera policial (fls. 08/09, 10 e 11) e em Juízo (32/35, 93/97 

e 100/101), bem como por intermédio do auto de prisão em flagrante delito 

(07), termo de exibição e apreensão (fls. 23), laudo de constatação de 

substância entorpecente (fls. 27/30).

III – DA AUTORIA

Quanto à autoria, as provas orais, consistentes nos depoimentos das 

testemunhas, Evanildo de Arruda Rodrigues, Giovane de Souza Brito e 

Elias Francisco Balbino e José Campos de Lima Neto, são convergentes 

ao relatar que a droga foi encontrada nos pertences do réu.

 A testemunha Evanildo de Arruda Rodrigues relatou em seu depoimento 

que:

“(...) Que é agente prisional; Que foi verbalizado para todos os presos 

pegarem seus pertences e saírem para o pátio e deve sentar do lado de 

seu pertence; Que lá no pátio foi encontrado no meio da roupa dele a 

droga, e disse que não era dele; Que não se recorda a quantidade de 

drogas mais que já estava dividida em trouxinhas; Que no dia a revista foi 

feita na cadeia toda, fica todos os presos sentados no fundo da cela e 

depois que é dada a ordem sobre oque vai ser feito cada preso pega seus 

pertences e os agentes levam eles para fora no pátio. Que ele tinha 

bastante coisa, mais que se jogasse a droga nas coisas dele daria pra 

ver; Que a droga estava dentro do tubo de linha; Que ele é um dos 

suspeitos de trafico de drogas, e possui uma quantidade boa de dinheiro; 

(...)” (CD-ROM de fl. 97).

A testemunha Giovane de Souza Brito relatou em seu depoimento que:

“(...) Que é agente prisional; Que feito o procedimento mandaram os 

presos saírem com seus pertences para o pátio; Que quando revistado no 

pátio foi encontrado a quantidade de drogas; Que o Robson pegou oque 

era dele e foi para o pátio; Que cada detento pega o que é dele e 

apresenta para o agente; Que no procedimento é feita a revista no preso 

nas coisas dele e após na cela; Que saem de 3 (três) em 3 (três) de cada 

cela e os agentes ficam na frente determinando para que cada um pegue 

suas coisas e saírem para o pátio (...)” (CD-ROM de fl. 97).

A testemunha Elias Francisco Balbino relatou em seu depoimento que:

“(...) Que é agente prisional; Que foi verbalizado para que cada um 

pegasse oque era seu dentro da cela; Que na revista do Robson foi 

achado no rolo de linha uma porção grande no tudo de linha; Que foi 

encontrado somente uma porção grande no tudo de linha e na cela dele foi 

encontrada drogas; Que no revistão a cadeia é divididas em duas alas A e 
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B para revista; Que na verbalização era para cada preso pegar oque era 

seu e se pegasse algo de terceiros ou algum material ilícito quem 

responderia era quem estava com o objeto; Que quando Robson foi 

revistado e encontrado o objeto ilícito ele falou que não era dele que teria 

pegado de outro; Que não são todas as drogas que estão na foto da fl. 28 

mais é uma delas; Que não consegue confirmar qual das drogas é na foto 

mais que a droga esta ali entre as outras; (...)” (CD-ROM de fl. 101).

Ante o contexto do depoimento das testemunhas, denota-se a existência 

de dolo direto do acusado, uma vez que a droga encontrava-se nos seus 

pertences (rolos de fio), principalmente se associado a quantidade total de 

massa líquida, qual seja, 62,28g (sessenta e dois, vinte e oito gramas), a 

qualidade da droga (Cannabis sativa L. – maconha) apreendida e a 

circunstância em que foi flagrada (Cadeia Pública), fatores que permitem 

concluir pela existência de intenção direta de mercancia ilícita.

No interrogatório, o denunciado nega que a droga é dele e que não tem 

como conseguir ela no interior da unidade prisional mesmo por não recebe 

visita.

 Vejam-se:

“(...) Afirma que a droga não é dele; Que no dia do revistão ele pegou 

seus pertences em três sacolas e pegou outras linhas que estavam na 

"pedra" (aonde todos colocam as coisas); Que somente pegou para levar 

para fora por que se ficassem dentro da cela os agentes iriam jogar fora; 

Que ele não tem como colocar essas drogas pra dentro da cadeia; Que 

não tem o dinheiro que falam e se fosse dinheiro de droga ele teria muito 

mais dinheiro; Que pegou sim os rolos mais que não aparentava ter drogas 

dentro dos rolos de linha; Que sabe ainda como funciona o revistão e que 

já passou por vários procedimentos e que se suspeitasse que tivesse 

droga dentro dos rolos deixaria dentro da cela por que não era obrigado a 

levar para fora; (...)”(CD-ROM de fl. 73).

Ademais, vale ressaltar que os depoimentos dos agentes estão e 

consonância, pois todos afirmam ter visto a droga em posse do acusado, 

na hora da revista.

Logo, restou demonstrado que o acusado contribui para a mercancia da 

droga dentro do cadeia pública.

Assim a negativa torna-se irrelevante quando confrontada com as demais 

provas e respectivos impactos processuais, prevalecendo-se a regra de 

repartição do ônus probatório (art. 156, CPP), em relação à defesa, pois 

existentes elementos indiciários fortes o suficiente que deverão ser 

desconstituídos pela defesa.

Neste sentido, mutatis mutandis:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. SUPERAÇÃO. 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVA DA 

MATERIALIDADE E DA AUTORIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. 

ADEQUAÇÃO. É de ser conhecido o recurso, mesmo diante da sua 

intempestividade, pois o adolescente inclusive constituiu advogado para 

defender seus interesses. Supremacia da doutrina da proteção integral 

esculpida no Estatuto Menorista. A tese da negativa de autoria está 

isolada no contexto dos autos, já que dissociada da prova carreada ao 

feito. Em que pese a negativa do adolescente, verifica-se pela prova 

produzida que este efetivamente praticou o ato infracional descrito na 

representação. Descabida a pretensão do adolescente de abrandar a 

medida a fim de que seja imposta alguma em meio aberto, considerando as 

peculiaridades da espécie. PRELIMINAR REJEITADA. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70042462564, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 

em 28/07/2011).(grifo nosso).

Também:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 

ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PLEITO 

ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE 

TÓXICOS. Em que pese a negativa de autoria, sustentada pelos 

denunciados, a prova produzida permite seja mantida a condenação 

proferida na origem, eis que a tese defensiva restou isolada. Não 

prospera, portanto, o pleito absolutório formulado em prol dos réus, haja 

vista a comprovação inequívoca (campanas, abordagem de usuários, 

apreensões de drogas e balões utilizados para embalagem) de que se 

dedicavam ao tráfico de forma reiterada e associada, dividindo-se em 

funções e empregando organização na forma de dissimular a droga, que 

era escondida no interior de balões. Pela mesma razão, não prospera o 

pleito desclassificatório, o qual sequer ganhou força expressiva, já que, 

com exceção de O.C.M., todos os demais negaram que fossem usuários 

de drogas ao tempo do fato. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE 

REDIMENSIONAMENTO E DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º, DO 

ART. 33, DA LEI 11.343/06. A presença de circunstâncias judiciais 

negativas impede a fixação das basilares no mínimo legal. No tocante à 

minorante pleiteada, o fato de o tráfico de entorpecentes dar-se de forma 

associada, evidencia a dedicação a uma organização criminosa. Não 

preenchido, desta forma, um dos requisitos do §4º, do art. 33, da Lei 

11.343/06, resta obstaculizada a aplicação da causa redutora. O tráfico 

constitui crime de natureza permanente, tipificado pela prática de dezoito 

verbos nucleares, sendo que a multiplicidade de atos em um determinado 

lapso temporal não representa o número de delitos praticados, devendo 

ser considerado apenas para fins de dosimetria da pena. Afastada, por 

esta razão, a continuidade delitiva reconhecida na origem. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70039312079, Segunda 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de 

Oliveira Michels, Julgado em 27/06/2013).

Além disso, a negativa do denunciado não subsiste pelas razões: a) terem 

sido os entorpecentes localizados em posse do denunciado (ainda que 

não fisicamente, mas no interior de um novelo de linha que afirmou ser de 

sua propriedade); b) depoimento dos agentes que localizaram a droga nos 

pertences do denunciado. Dessas circunstâncias se conclui pela 

existência de intenção direta ilícita.

Ressalta-se que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 

também pune o agente que porta e traz consigo a droga, se amoldando 

perfeitamente a conduta do acusado, que inclusive, relatou em seu 

interrogatório que acondicionou a droga dentro dos rolos de linha.

Ademais, tem a jurisprudência entendido que desnecessário ficar evidente 

o fim da comercialização, mas tão somente um conjunto indiciário 

suficiente dos elementos definidos no tipo penal incriminador, o que ficou 

claramente demonstrado no presente processo.

Veja-se, STJ, REsp 812.950/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 25/08/2008, mutatis mutandis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESPECIAL 

FIM DE AGIR. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO 

PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que, para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, não 

se exige a presença do especial fim de agir consistente na finalidade de 

comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das 

condutas estabelecidas no dispositivo. 2. De outro lado, a 

desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito 

descrito no art. 16 da Lei de Tóxicos somente pode ser operada se restar 

demonstrado nos autos o propósito do exclusivo uso próprio da 

substância, elemento subjetivo especial do tipo. 3. Recurso especial 

conhecido e provido.”

 Veja-se, STJ, AgRg no Ag 735.655/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, 

SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 20/08/2007 p. 311:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 

6.368/76 PARA O DO ART. 16 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ALEGAÇÃO 

DE QUE É INEXIGÍVEL, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO, 

A FINALIDADE MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA COM BASE 

NOS ELEMENTOS DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Razão assiste ao agravante ao 

afirmar que esta Corte vem decidindo no sentido de ser prescindível a 

comprovação da destinação comercial da substância entorpecente para 

configurar o delito previsto no art. 12 da Lei 6.368/76. (Resp nº 

846.481/MG, Relator o Ministro Felix Fischer, DJU 30/4/2007; Resp nº 

827.323/PR, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU 25/9/2006, e HC 

nº 44.119/BA, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJU 8/5/2006, dentre 

outros) 2. Ocorre que, no caso, o Tribunal de origem, ao manter a 

desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio, 

levou em consideração não só a falta de prova da comercialização da 

substância entorpecente, mas, principalmente, os depoimentos dos 

policiais e os demais elementos de convicção existentes nos autos. 3. 

Para afastar a conclusão do acórdão de que inexiste qualquer elemento 

para justificar o enquadramento da conduta praticada pelo agravado no 

crime mais gravoso, seria necessário o exame aprofundado do conjunto 

fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso 

especial (enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 4. 

Agravo regimental improvido.”
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Por todo o exposto, entendo que afastada a tese de defesa do in dubio 

pro reo.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do 

tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e 

culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 

11.343/06, em relação ao denunciado.

 IV – DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III DA LEI 

11.343/2006.

Preceitua o artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06:

Art. 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas 

de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de 

estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de 

entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 

beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem 

espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de 

tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de 

unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Portanto, eis por bem reconhecer a causa de aumento prevista no referido 

artigo, uma vez que o delito praticado pelo acusado Robson Souza da 

Silva ocorreu nas dependências do estabelecimento prisional desta 

Comarca, onde atualmente se encontra segregado.

Por fim, refuto a alegação de que a juntada do laudo definitivo de 

constatação de substância entorpecente após a apresentação de 

memoriais finais esteja preclusa ou que se trate de prova ilegítima, pois 

inexiste preclusão “pro judicato”, podendo o Juízo converter o feito em 

diligência e determinar produção das provas que julgar necessárias para o 

deslinde da questão. E assim, o Juízo o fez com fundamento no art. 502 do 

CPP, tendo concedido vista às partes acerca do laudo, que exerceram o 

contraditório e a ampla defesa, não tendo sofrido qualquer prejuízo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu 

ROBSON SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 33, “caput” e art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, cuja pena 

passo a aplicar:

V – DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e, em observância 

ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade é 

normal a espécie; o réu é possuidor de antecedentes em vista da 

informação contida no Sistema Apolo, a qual noticia a existência de 

executivo de pena, de código 60752, no entanto, deixo de aplicá-la nesta 

fase por tratar-se de agravante e não incorrer em bis in idem; sua conduta 

social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; 

circunstâncias estas se encontram relatadas nos autos, sendo que se 

constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de 

valorar neste momento para não incorrer em bis in idem; as 

consequências do crime são desconhecidas, tendo em vista que não se 

chegou a confirmação exata do tempo em que possuía a droga dentro da 

cadeia pública.

A pena prevista para o crime em tela é de reclusão de 5 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como 

necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 

05 (anos) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, ante a 

reincidência constatada no Executivo de Pena de cód. 60752, na segunda 

vara desta comarca.

 Por sua vez, concorrendo uma causa de aumento de pena prevista no 

artigo 44, inciso III, da Lei 11.343/06 (crime cometido nas dependências de 

estabelecimento prisional), aumento a pena anteriormente dosada em 1/6 

(um sexto) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena privativa de liberdade do acusado 

ROBSON SOUZA DA SILVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 3º, do Código Penal, a par da 

reincidência do apenado, não obstante estar afastada a aplicabilidade da 

Súmula 269, do STJ, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa 

de liberdade anteriormente dosada em regime fechado, por ser o mais 

gravoso.

Incabíveis os benefícios do art. 77 (suspensão condicional da pena) e do 

art. 44 (conversão da pena privativa de liberdade em restrita de direitos), 

ambos do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada e 

também do regime previsto no art. 2º, parágrafo 1º, da Lei dos Crimes 

Hediondos.

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do 

disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, considerando a natureza, a 

personalidade e a conduta social do agente, a gravidade da infração penal 

e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 

500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior 

salário mínimo vigente à época do fato, tendo em vista ainda a capacidade 

econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o 

disposto no art. 51 do Código Penal.

 Em face da prolação da presente sentença condenatória, bem como da 

presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (garantia da 

ordem pública e aplicação da Lei Penal), é de rigor que se recomende o 

réu na prisão em que se encontra.

 Dessa forma, querendo apelar, deverá o réu fazê-lo preso, na forma do 

art. 594 do Código de Processo Penal, não importando tal determinação 

violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos da Súmula 09 

do Superior Tribunal de Justiça.

 Tendo em vista que o acusado esta sendo assistido pela Defensoria 

Pública deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais.

Quanto a droga apreendida (fl. 23, 28/30), oficie-se à Autoridade Policial 

responsável para proceder a sua destruição, com fundamento no art. 32, 

§ 1 da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao réu o direito de apelar em liberdade, ratificando os termos da 

decisão de flsl. 32/34, sendo necessária a manutenção de sua prisão 

preventiva a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração 

criminosa. No presente caso, o réu praticou o delito de tráfico de drogas 

dentro da própria unidade prisional e sob a vigilância do Estado, quiçá em 

liberdade.

 VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Estando o acusado segregado, em havendo recurso das partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução provisória e REMETA-SE à Segunda Vara 

desta Comarca, a qual é responsável pela Execução Penal, após 

aguarde-se o trânsito em julgado para a expedição de guia definitiva.

Informe a presente decisão nos autos de Execução Penal de Código 

60752.

Transitada em julgado esta decisão, determino:

a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;

b) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal;

 c) Oficie-se ao TRE.

Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98529 Nr: 1357-52.2018.811.0050

 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: ROSEMARI MAZOCHIN FAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento contra a 

decisão que indeferiu o pedido liminar (f. 52-55).

Ante a inexistência de elementos probatórios modificativos ou extintivos 

aos já constantes nos autos a ensejar a modificação da decisão, 

MANTENHO-A pelos seus próprios fundamentos.

No mais, cumpra-se conforme determinado às f. 39-40.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2120 Nr: 1975-61.1999.811.0050
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON, MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 120 e determino o sobrestamento do feito pelo prazo 

de 06 (seis) meses, em consonância com o art. 921 do CPC.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

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.: 24744 Nr: 1380-81.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.R.R. NAKAMURA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MALTEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3500-B/MT, ALINE SIMONY STELLA - OAB:16673

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 263-264 e determino o sobrestamento do feito pelo 

prazo de 01 (um) ano, em consonância com o art. 921, III do CPC .

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

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.: 74088 Nr: 1590-54.2015.811.0050

 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: DGDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAHFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Azambuja Sommer 

Dutra - OAB:19.536-O/MT, Everly Soares Rosiak - OAB:17.866-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Daniele Garcia da Costa Reis 

em razão do falecimento de Antunes Henrique Ferreira Souza.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado aos autos, conforme AR de f. 53-53v 

e certidão de f. 54.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da AJG.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27009 Nr: 432-08.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR TERESINHA RIFFEL SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que os embargos à execução de 

Código 60229 foram apensados a este (f. 132) e remetidos ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (f. 132-132v), no entanto, não houve qualquer 

manifestação, consoante se vê às f. 133.

No mais, considerando que já houve o adimplemento da obrigação e os 

autos sentenciado às f. 122-122v, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95814 Nr: 5215-28.2017.811.0050

 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: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais 

entre as partes acima nominadas.

Atendidos os requisitos legais, foi determinada a citação do requerido (f. 

22-22v), a qual restou infrutífera, consoante se vê às f. 26-26v.

Intimou-se a autora para indicar o endereço do requerido, todavia, 

quedou-se inerte (f. 37).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que desde 02/2018 não houve citação 

nestes autos, ou seja, há mais de 08 (oito) meses. Ademais, frisa-se o 

fato da autora devidamente intimada para indicar o endereço do requerido 

a fim de viabilizar sua citação, quedou-se inerte.

Tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a sua 

ausência impede a formação da relação processual válida, nos termos do 

art. 239 do Código de Processo civil JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil.

Custas pela autora. Não há condenação em honorários advocatícios.
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Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SPIN FRANZOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão do Trânsito 

em Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos 

transitou em julgado, data 15/10/2018 CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de 

outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001700-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 10/12/2018, ÀS 13:40 HORAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 2762-04.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Gonçalves dos Santos, Luis Carlos 

Denti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar bens 

disponíveis do Executado, sob pena de possível suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8172 Nr: 271-34.2004.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a Parte 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto as 

folhas 333/334, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116250 Nr: 5340-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 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 

correspondência devolvida, devendo solicitar o que entender de direito par 

ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26060 Nr: 161-59.2009.811.0051

 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: Irene Iloni Frank

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20438 Nr: 2748-25.2007.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78346 Nr: 3207-17.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, BARBARA BARROS BOTEGA - OAB:114857

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada nada manifestou, razão pela qual, nos 
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termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para intimação 

da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 1940-10.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.S & Filhos Transportes Ltda - EPP, Selino Pereira, 

Sirlei Giotto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Leasing S/A Arrendamento 

Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Costa Teodoro - OAB:MT 

14.435A

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

OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo 

o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71445 Nr: 437-85.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 5958-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpcam Nichino Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DAYANE WERLE, Agrosseds Produtos 

Agropecuários Ltda, Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby 

Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 5958-69.2016.811.0051 - 117234

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, ajuizada por Simpcam Nichino Brasil S/A., 

pessoa jurídica devidamente qualificada, em face de Agrosseds Produtos 

Agropecuários Ltda e Outros, todos igualmente qualificados, na qual a 

Exequente informou o recebimento do débito e pleiteou a continuidade do 

feito somente em relação aos honorários.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

III, do NCPC.

CONDENO os Executados ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais arbitrados conforme despacho inicial.

Certificado o trânsito em julgado, e já tendo havido pedido de execução 

dos honorários, INTIMEM-SE os Executados, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que procedam ao pagamento da verba profissional, sob 

pena de início dos atos expropriatórios.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127984 Nr: 4743-24.2017.811.0051

 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: Edervaldo Felix da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112975 Nr: 3861-96.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando ter sido inexitosa a 

tentativa de citar a parte requerida, conforme se verifica por meio da 

juntada da correspondência devolvida, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

COLHER O PARECER DA PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, acerca do 

prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28369 Nr: 2471-38.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Fernando Lehnen, Jacqueline Izolde 

Lehnen, Itamir Gomes de Rezende, Carmem Cassemira de Lima Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Pacheco de Rezende 

- OAB:3244-N, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Mário 

Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Demércio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11.482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77006 Nr: 1957-46.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77367 Nr: 2309-04.2013.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Ademir Macorin da Silva Filho, Edi Wilson Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 2309-04.2013.811.0051 Código: 77367 Vlr Causa: R$ 20.000,00 

Tipo: Cível

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

Polo Ativo: ADEMIR MACORIN DA SILVA FILHO e EDI WILSON CAETANO

Polo Passivo: BV FINANCEIRA S/A CEI

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

ADEMIR MACORIN DA SILVA FILHO (Requerente), Cpf: 02900965101, Rg: 

13724885, Filiação: Ana Ida

Ferreira Barbosa e Ademir Macorin da Silva, data de nascimento: 

04/01/1988, brasileiro(a), solteiro(a),

agricultor, Endereço: Rua Belo Horizonte, 820, Bairro: Centro, Cidade: 

Campo Verde-MT e EDI WILSON

CAETANO (Representante (requerente)), Cpf: 57140014949, Rg: 

3.679.049-0, Filiação: Wilson Caetano e

Marlene Castanhari Caetano, data de nascimento: 10/01/1967, 

brasileiro(a), natural de Nova Esperança-PR,

casado(a), empresário, Endereço: Rua Aracaju, Nº 421, Bairro: Centro, 

Cidade: Campo Verde-MT, CEP:

78840000.

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$ 677,24

(Seiscentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 

05 dias , contados da

expiração do prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome 

e CPF junto à DÍVIDA

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT..

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

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

Maria de Fátima Souza Alves Xavier, digitei.

Campo Verde, 24 de outubro de 2018

Maria de Fátima Souza Alves Xavier

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71670 Nr: 661-23.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Vettori Santamaria 

Stabile - OAB:14877/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 661-23.2012.811.0051 Código: 71670 Vlr Causa: R$ 43.420,00 

Tipo: Cível

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

Polo Ativo: ROGERIO SANTIAGO

Polo Passivo: JOSE LUIZ LORENZETTI

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

JOSE LUIZ LORENZETTI (Requerido(a)), Cpf: 05116833917, Rg: 746.952, 

brasileiro(a), casado(a),

empresário, Endereço: Av. Miguel Sutil, 10.654, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78040365.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não

sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no 

valor de R$ 1.270,22 (Um

mil e duzentos e setenta reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 

dias , contados da

expiração do prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome 

e CPF junto à DÍVIDA

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT..

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

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

Maria de Fátima Souza Alves Xavier, digitei.

Campo Verde, 24 de outubro de 2018

Maria de Fátima Souza Alves Xavier

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24908 Nr: 2865-79.2008.811.0051

 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: Rodrigo Tomaz de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Gonçalves dos Santos, Lucinei 

Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 2865-79.2008.811.0051 Código: 24908 Vlr Causa: R$ 8.000,00 

Tipo: Cível

Espécie:

Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos

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

Conhecimento->PROCESSO

CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: RODRIGO TOMAZ DE AQUINO

Polo Passivo: JULIANO GONÇALVES DOS SANTOS e LUCINEI MARQUES 

DE SOUZA

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

JULIANO GONÇALVES DOS SANTOS (Requerido(a)), Cpf: 00340385154, 

Rg: 1384041-0, brasileiro(a),

operador de máquinas, Endereço: Rua Jatobá, Quadra 03, Casa 17, Bairro: 

Recanto do Bosque Ii, Cidade:

Campo Verde-MT, CEP: 78840000 e LUCINEI MARQUES DE SOUZA 

(Requerido(a)), Cpf: 96182113120,

Rg: 772.248, Filiação: Jonas Marques de Souza e Elisete Gonçalves de 

Souza, data de nascimento:

21/07/1973, brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, 

solteiro(a), agricultora, Endereço: Rua São

Lourenço, 192, Bairro: Jupiara, Cidade: Campo Verde-MT, CEP: 78840000, 

Complemento: esquina com a

Rua da Paz, próximo do Cemitério.

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$ 560,38

(Quinhentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), no prazo de 05 
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dias , contados da

expiração do prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome 

e CPF junto à DÍVIDA

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT..

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

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

Maria de Fátima Souza Alves Xavier, digitei.

Campo Verde, 24 de outubro de 2018

Maria de Fátima Souza Alves Xavier

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84493 Nr: 3637-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Poquiviqui de Oliveira - 

OAB:OAB/MT16.601

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AO 

EXEQUENTE para no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens penhoráveis do 

executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79766 Nr: 226-78.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdison Ferreira de Carvalho

 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: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para que, NO 

PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o desarquivamento do 

feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25521 Nr: 3451-19.2008.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que a parte autora deixou 

transcorrer o prazo e até a presente data nada manifestou.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35213 Nr: 1753-70.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

de Biodiesel Ltda, Luis Gustavo de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granule Exportadora e Importadora Ltda, 

Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Aquiles Tadeu Quatemozim - OAB:SP/121.377, 

GISELE VICENTE DE SOUZA - OAB:137.472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GRANULE EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 05920123000911. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, na forma do art. 513, §2º, no 

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

da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10 % (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC)

Resumo da Inicial: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por 

JBS S.A., incorporadora de BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA, em desfavor de 

GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA., em razão da 

condenação desta última ao pagamento de indenização por danos morais 

no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) na ação declaratória de 

inexistência de débito que gerou o cumprimento de sentença. A exequente 

requer a intimação da executada para pagar no prazo de 15 (quinze) dias 

o débito, que em valores atualizados em 07/2018 perfaz o total de R$ 

13.456,31 (treze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um 

centavos)

Despacho/Decisão: Vistos etc.INTIME-SE a Parte Executada, na forma do 

art. 513, § 2º, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento integral da dívida, acrescida das custas processuais 

eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos 

expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).CONSIGNE-SE, no 

expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, contados a partir do 

encerramento do prazo para pagamento espontâneo da obrigação, 

independentemente de nova notificação, para interposição de impugnação 

(art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 525, § 1º, do 

NCPC.Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.Não 

havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do procedimento 

de cumprimento de sentença, com a devida alteração no Sistema Apolo e 

na capa dos autos.Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da 

certidão do art. 517 do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão 

judicial transitada em julgado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

Advertência: No prazo adicional de 15 (quinze) dias, contados a partir do 

encerramento do prazo para pagamento espontâneo da obrigação, 

independentemente de nova notificação para interposição de impugnação 

(art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 525, § 1º, do 

NCPC.

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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 25 de outubro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127782 Nr: 4634-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Bio Soja Indústrias Químicas e Biológicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Matsui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAR 

A APRTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 
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para o prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. S. S. (TESTEMUNHA)

 

Autos nº 1000282-55.2018.8.11.0051 Ação de Alimentos c.c Guarda. 

Saneador. Vistos etc. De início, à míngua de irregularidades a merecer 

reparação, DECLARO saneado o feito. Assim, FIXO como ponto 

controvertido: a) se a guarda definitiva da adolescente deve ser 

concedida ao autor; b) a pertinência da guarda compartilhada da filha; e, 

c) o percentual devido a título de alimentos. A fim de elucidar as questões 

controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na 

inquirição de testemunhas, depoimento pessoal dos envolvidos, sendo que 

a oitiva da adolescente deverá ser realizada pela equipe técnica deste 

juízo, bem como a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes e a juntada de novos documentos. Por corolário, DETERMINO a 

realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL na residência das partes e com a 

adolescente, por meio da psicóloga e assistente social credenciadas 

neste juízo, a serem aportados nos autos em até 20 (vinte) dias. Por 

conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.12.2018 às 18:00 horas, sem prejuízo da conciliação das partes, 

consoante dispõe o artigo 359 do NCPC. FIXO o prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, no número 

máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO 

que a inquirição de testemunhas em quantidade superior somente será 

admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e 

se necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 

do NCPC. Se houver testemunhas residentes fora da Comarca, 

DEPREQUE-SE sua oitiva. Após a juntada aos autos dos laudos 

psicossociais, ABRA-SE vistas dos autos as partes e, em seguida, ao 

Ministério Público para manifestação. CIÊNCIA ao Ministério Público e os 

procuradores das partes. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675 Nr: 8-80.1996.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA PARANATINGA IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMERINDO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508, Priscila Katia Miguel Fakine - OAB:13706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 8-80.1996.811.0051 Código: 675 Vlr Causa: R$ 1.000,00 Tipo: 

Cível

Espécie: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: CEREALISTA PARANATINGA IND. E COM. LTDA

Polo Passivo: OMERINDO FREITAS COSTA

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

OMERINDO FREITAS COSTA (Executados(as)), Cpf: 05003601034, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor,

Endereço: Fazenda Santa Luzia, Bairro: Zona Rural, Cidade: Dom 

Aquino-MT.

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$ 610,55

(Seiscentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 05 

dias , contados da

expiração do prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome 

e CPF junto à DÍVIDA

ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 

5.º da CNG-TJMT..

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

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

Maria de Fátima Souza Alves Xavier, digitei.

Campo Verde, 24 de outubro de 2018

Maria de Fátima Souza Alves Xavier

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73160 Nr: 2148-28.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Candida de Assunção

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 I N T I M O o advogado(a) Jaquelini Ramos Rodrigues, para devolução dos 

autos nº 2148-28.2012, Protocolo 73160, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79452 Nr: 4230-95.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rufina de Queiroz Galvão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 4230-95.2013, Protocolo 79452, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127779 Nr: 4632-40.2017.811.0051

 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): Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 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

 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 

Guia de Diligências no endereço eletrônico: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30630 Nr: 737-18.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a) Maria Luiza Amarante Kannebley, para 

devolução dos autos nº 737-18.2010, Protocolo 30630, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82764 Nr: 2402-30.2014.811.0051

 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: Maria Luiza Zaniratto da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 2402-30.2014, Protocolo 82764, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80542 Nr: 784-50.2014.811.0051

 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: Valmir Calado, Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME, Valmir Calado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Frederico Barros Calça - 

OAB:GO/23.180, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Frederico Barros Calça 

- OAB:GO/23.180, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial de fls.196/256, bem como, se oportuno, requererem o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78879 Nr: 3710-38.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Soares de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 3710-38.2013, Protocolo 78879, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33739 Nr: 285-71.2011.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge Luis 

Zanon - OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerida acerca do 

desarquivamento dos autos, devendo requerer o que entender de direito, 

e NADA sendo solicitados no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

remetidos ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74011 Nr: 2998-82.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a) Gabriel Lorenzzatto, para devolução dos autos 

nº 2998-82.2012, Protocolo 74011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18858 Nr: 1178-04.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Campo Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sol Sementes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado,a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 117, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 9.359,49 

(nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove 

centavos), e TAXA JUDICIÁRIA no importe de R$ 9.192,88 (nove mil cento 

e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), totalizando R$ 18.552,37 

(dezoito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos). 

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

protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo 

físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual. 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, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6069 Nr: 413-72.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Schneider, Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo, Pedro Paulo Guollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS, para devolução dos autos nº 

413-72.2003.811.0051, Protocolo 6069, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147310 Nr: 3543-45.2018.811.0051
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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): Marielle Ventura do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIELLE VENTURA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 05060528189, Filiação: Manoel Afonso do Nascimento e Celina 

Ventura Pereira, data de nascimento: 11/04/1992, brasileiro(a), natural de 

Campo Verde-MT, solteiro(a), Telefone (66) 99640-2230.. 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: Incursa no artigo 306 do Código de Trânsito

Despacho: TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 

3543-45.2018.811.0051 Código: 147310Espécie:Criminal / Direção 

PerigosaData e horário:2 de outubro de 2018, às 16:00 horas 

(MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença do 

Promotor de Justiça e o Defensor Público.Ausente a ré que não fora 

encontrada para ser citada e intimada, conforme certidão do oficial de 

justiça (folha de ref. 21). DELIBERAÇÕESA MM. Juíza proferiu a seguinte 

decisão: “Vistos etc. Diante da não localização da ré, determino sua 

citação por edital, com prazo de 15(quinze) dias, conforme determina o 

artigo 361 do CP. Após a expedição do edital, à conclusão para 

deliberações do artigo 366 do CPP. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Saem os presentes intimados. Às providências”.Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO 

GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor de JustiçaJULIANO BOTELHO DE 

ARAÚJODefensor Público

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 22 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79783 Nr: 233-70.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmaldo Eurico Duarte Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMALDO EURICO DUARTE QUEIROZ, 

Cpf: 82299277153, Rg: 09321497, Filiação: Maria Lurdes Duarte de 

Queiroz e Antonio Taques de Queiroz, data de nascimento: 11/10/1976, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, mecanico. 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: (...)Ante o exposto, denuncio OSMALDO EURICO 

DUARTE DE QUEIROZ como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, 

com incidência da Lei n.º 11.340/06.(...)

Despacho: Autos n° 233-70.2014.811.0051 (79783)CriminalDecisão.Vistos 

etc.- DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra OSMALDO EURICO DUARTE DE QUEIROZ, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §9°, do Código Penal, com 

incidência da Lei 11.340/06.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, 

por escrito, inclusive juntando documentos, especificando provas e 

arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que deverá 

constar no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor 

Público, sendo que neste último caso o acusado deverá declinar as 

razões, tudo conforme o Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que 

de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca- DO 

ARQUIVAENTO:No caso da infração penal de ameaça, imputado ao autor 

dos fatos, é prevista pena máxima de seis meses de detenção. Com 

efeito, o prazo prescricional será de 03 (três) anos, conforme dispõe o 

artigo 109, inciso VI, do Código Penal.Destarte, levando-se em conta que 

desde a data dos fatos (25.08.2013) até a presente data, não houve a 

ocorrência de quaisquer das outras causas que interrompem o curso da 

prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal, mister o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 

109, inciso V, do mesmo Diploma Legal.Ex positis, julgo por sentença 

extinta a punibilidade de OSMALDO EURICO DUARTE DE QUEIROZ, 

devidamente qualificado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, 

ex vi do disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, ambos do Código 

Penal, em relação à infração penal de ameaça.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 de janeiro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 24 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15498 Nr: 1433-93.2006.811.0051

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demian Mendes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1433-93.2006.811.0051 (15498)I.Ex positis, julgo por sentença 

extinta a punibilidade de Demian Mendes de Araújo, devidamente 

qualificado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, ex vi do 

disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. III, ambos do Código 

Penal.Por consequência, TORNO DEFINITIVA a posse do veículo 

apreendido em favor do legítimo proprietário, conforme auto de depósito de 

p. 53 (processo montado).OFICIE-SE à Autoridade Policial.Sem 

custas.Transitada em julgado esta sentença, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.P.I.C. Às providências.Campo Verde/MT, 21 de 

setembro de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 
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me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001911-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA LEDUR TACK (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o endereço completo da parte 

requerida ou requerer o que entender de direito. Everton Alves de Oliveira 

Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000672-59.2017.8.11.0051 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 §2º, 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. 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. 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, 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. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde - MT, 

26 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000298-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA ROSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a requerida para que se manifeste no 

prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição constante no ID nº 16144390.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-97.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUIS HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Cumprimento de sentença. Decisão. Vistos etc. Não havendo impugnação 

das partes, HOMOLOGO a prestação de contas apresentadas nos autos, 

para que surtam os efeitos de estilo. INTIME-SE a LACIC – LABORATÓRIO 

DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO 

OESTE LTDA, para informar se foi realizado o pagamento do valor 

remanescente, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 21 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000049-29.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA GARBOZZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000049-29.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 

§2º, 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. 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. 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 penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde - MT, 26 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LENIR SIMOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGROBR - COMERCIO INDUSTRIAL E REPRESENTACOES EIRELI 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LENIR SIMOES - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2018, 

às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000049-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS ALVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. O Exequente peticinou nos autos manifestando 

concordância com o petitório da Executada (11106258), onde afirma que o 

pagamento feito nos autos satisfez o crédito pleiteado. É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Foi levantada a restrição 

existente no veículo dado como garantia,conforme extrato anexo. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 25 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERINALDO OLIVEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 
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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, conforme evento anterior. Após a interposição do Recurso de 

Embargos de Declaração, a parte Reclamada depositou o valor de 

condenação. Assim, intime-se o Reclamante para que informe conta para 

a expedição de alvará judicial. Expedido o alvará, arquive-se o feito. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO UILIAN DA CONCEICAO CESAR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000768-40.2018.811.0051 Polo Ativo: LUCIANO FARIAS DOS SANTOS 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUCIANO 

FARIAS DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de eventual pedido de desistência e 

ausência de consulta extraída junto ao órgão competente, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas 

e telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode 

ser utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 
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natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-95.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (REQUERIDO)

 

Vistos. BANCO BRADESCO S/A ajuizou pedido de busca e apreensão 

contra VALDEIDE DE JESUS OZORIO, objetivando a constrição de bens 

móveis. Alegou o requerente a inadimplência contratual da parte requerida, 

frisando que este firmara um pacto com a garantia de alienação fiduciária 

de bens móveis. Reclama o Requerente o pagamento dos débitos 

vencidos. Vieram aos autos o demonstrativo do débito e o aviso de 

recebimento da notificação extrajudicial enviada à parte requerida, com a 

informação "endereço insuficiente” (id 160056424 e 16056426). Embora o 

AR tenha retornado com a informação “endereço insuficiente”, 

comprovada está a mora, pois cabe a parte contratante informar 

corretamente seu endereço residencial, ou em caso de mudança de 

endereço, comunicar o contratado, assim é o posicionamento dos 

Tribunais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – 

PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O 

ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO PELA DEVEDORA – RETORNO 

COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" – DEVER DO CONTRATANTE DE 

INFORMAR A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – VALIDADE – 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. Apelação improvida. (TJ-SP - APL: 

40017517520138260073 SP 4001751-75.2013.8.26.0073, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 16/07/2015, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/07/2015) Nos termos da nova alteração 

promovida pela Lei 10.931/04 que alterou o art. 3º e acrescentou o art. 

8º-A do Decreto-Lei 911/69, a mens legis objetivou acelerar o rito 

processual da ação de busca e apreensão para que o credor visse 

satisfeito o débito, na sua integralidade, através da venda do respectivo 

automóvel. Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela parte 

devedora fiduciante, estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da 

dívida pendente deve ser adimplida de acordo com os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

deverá ser restituído livre de ônus. Ademais a recente jurisprudência do 

STJ recurso repetitivo reforçou o entendimento acerca da necessidade de 

pagamento integral da dívida sob pena de consolidação da propriedade 

alienada fiduciariamente em nome do credor. Confira-se: “1. Para fins do 

art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).” 

Dessa forma, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem alienado 
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fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado na pessoa 

indicada pelo requerente. Após o cumprimento da medida, cite-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Caso não 

efetue o pagamento no prazo de cinco dias, consolidar-se-á a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo as 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. Consigne-se no 

mandado, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, apresentar 

resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que esta poderá ser 

apresentada mesmo que a parte devedora tenha efetuado o pagamento na 

sua integralidade. Defiro os benefícios do art. 212, § 2º do NCPC. 

Intime-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000472-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

DJALMA LAURINDO AGUIRRA OAB - SP58946 (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI OAB - SP250538 (ADVOGADO(A))

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO COSTA OAB - SP272708 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. CESAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: MARCIO ANTONIO 

COSTA - SP272708, RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - SP250538, 

EDUARDO JULIANI AGUIRRA - SP250407, DJALMA LAURINDO AGUIRRA - 

SP58946, RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - SP211853, para que 

providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Outrossim, o requente deverá providenciar o 

recolhimento das custas processuais, referentes a carta precatória, bem 

como comprovar nos autos o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18958 Nr: 2167-42.2008.811.0029

 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. Bang Fietz & Cia Ltda -ME, Nelly Bang Fietz, 

EDEMAR FIETZ, TEREZINHA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

Às fls. 231/232 a parte executada requereu a suspensão do leilão 

designado nos autos, alegando erro no cumprimento, eis que ainda não 

fora regularizada a averbação na matrícula do imóvel.

 Pois bem. Razão assiste à parte autora.

 De acordo com a decisão de fls. 221, este Juízo determinou, 

primeiramente, para que fosse oficiado ao CRI de Canarana sobre a 

redução da penhora.

 Deste modo, considerando que deve ser averbado, primeiramente, a 

redução da penhora junto à matrícula do imóvel, defiro o pedido da parte 

autora (fls. 231/232) para suspender o leilão designado para o dia 

13/11/2018.

Comunique-se o leiloeiro oficial.

 Após a regularização dos atos, intime-se novamente o leiloeiro para 

designação de nova data do leilão.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70397 Nr: 3815-08.2018.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Canarana-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS 

REIS, EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, HUGO QUIRINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 Verifica-se que os elementos constantes nos autos e conforme já 

enunciado na decisão que decretou a prisão preventiva às fls. 43/46, a 

manutenção da cautelar se revela necessária, para assegurar a garantia 

da ordem pública, visto que estão presentes as hipóteses 

autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 

312 e 313, do CPP.Diante da fundamentação supra, verifica-se que os 

elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção 

cautelar do Requerente HUGO QUIRINO FERREIRA, visto que estão 

presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva 

previstas nos artigos 312 e 313, do CPP.Dessarte, ante a gravidade do 

delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do 

acusado, em conformidade com o parecer ministerial, não havendo 

qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que 

decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da 

prisão preventiva às fls. 58/64 pelo que mantenho a ordem de custódia tal 

como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na 

decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo 

insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da 

prisão.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 24 de outubro 

de 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000455-48.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA KOVALUKI RITZMANN (EXECUTADO)

PEDRO EVALDO RITZMANN (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 providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000207-82.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RURAL CANARANA LTDA EXECUTADO: OLDAIR ANTONIO 

SANGALETTI, TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA Vistos. Defiro o pedido 

de Id. 15895078. Cumpra-se, in totun, a decisão de Id. 14142689. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 25 de outubro 

de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR o advogado do polo ativo, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, para proceder o cumprimento 

do Mandado de Penhora e demais atos, no prazo legal, devendo a guia ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 2330-75.2015.811.0029

 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: CELIO APARECIDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, Marcelo da Cunha Marinho - OAB:202844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que 

não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção 

dos benefícios. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o 

autoro ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios no equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, consoante o art. 

98 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 9674 Nr: 1299-06.2004.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Kohlrausch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pedro Szezupior 

dos Santos - OAB:Procurador do E

 Vistos.

 Inicialmente, DEFIRO o pedido de prioridade de tramitação apresentado às 

fls. 342/343, nos termos do art. 1.048, inciso I, CPC e para tanto, 

DETERMINO à secretaria, as providências necessárias.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação dos cálculos, apresentada às fls. 494/506.

Em seguida, certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das peças 

apresentadas, salientando-se aos prazos previsto no art. 523 e art. 525, 

ambos do CPC.

 Por fim, retornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42102 Nr: 965-54.2013.811.0029

 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: Loni Marta Hass Paludo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital dos Acidentados Clinica Santa Isabel 

Ltda, Junichiro Sado Júnior, Carlos Antonio Thomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:14.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eni Cabral - OAB:3.269, 

Luciana Luíza de Castro - OAB:20.872

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 339, no que concerne à carga dos autos para o 

endereço indicado.

 No mais, determino a realização do laudo, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias.

 Com a realização da perícia, intimem-se as partes para manifestação.

 Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58614 Nr: 137-19.2017.811.0029

 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: RENATO MARQUES GUIMARÃES, Angela Ucker 

Marques Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE COLONIZACAO TRINTAE 

UM DE MARCO, Adelino Furini, Erlei Sippert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva e, por conseguinte, a 

propriedade dos usucapientes Renato Marques Guimarães e Ângela Ucker 

Marques Guimarães, qualificado nos autos, sobre o imóvel descrito na 

inicial, com fundamento nos artigos 1.240, 1.242 e 1.243, do Código 

Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade dos lotes n° 08 e 

n° 09, quadra 29, situados na Avenida Santa Catarina, encaminhando-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis competente.Sem incidência de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ante a 

ausência de pretensão resistida. Em relação aos honorários advocatícios, 

estes não são incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28801 Nr: 306-79.2012.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA, PAULO HENRIQUE DA 

SILVA MAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Dutra do Nascimneto, Eudália 

Camargo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:5444/MT, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650-B/MT, Pedro ovelar - OAB:6270/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de letra “b”, de fls. 384/386 e para tanto, determino a 

expedição de ofício à Receita Federal, nos termos requeridos.

 Em seguida, intimem-se os exequentes por Dje, para manifestarem no 

andamento do feito, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62012 Nr: 2099-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->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: Alexandre Agostinho 
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Pescarin - OAB:91.939- SP, Cristian Colonhese - OAB:241799

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso V, “in fine”, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento de custas judiciais, estas 

fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.Determino o prosseguimento dos autos em 

apenso.Intimem-se as partes por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 269-42.2018.811.0029

 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: WMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18.383/MT, THIAGO BORGES ANDRADE - OAB:18.994/MT

 Vistos.

 Inicialmente, deixo de remeter os autos ao Ministério Público Estadual, ante 

a ausência das hipóteses previstas no art. 178, CPC.

 Ademais, ARBITRO honorários à advogada dativa nomeada à fl. 63 no 

importe a 01 (um) URH, nos termos do art. 303, §2º, CNGC e DETERMINO, 

a expedição de certidão em favor desta, para que se proceda à cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do §3º, do referido 

consectário legal.

Ante o teor da manifestação da requerida, ENCAMINHEM-SE, novamente, 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) para possível solução consensual da lide, observando-se o 

disposto no artigo 334, do Código de Processo Civil.

Para tanto, intimem-se as partes para que compareçam perante este juízo, 

no Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado das partes 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 NCPC).

No mais, restando infrutífera a tentativa de conciliação, MANIFESTEM-SE 

as partes acerca da produção de provas.

 Ciência à Defensoria Pública Estadual. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12187 Nr: 532-94.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, MOC, HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT, Vanessa Paula Costa - OAB:10.952/MT

 Vistos.

Ante a juntada do malote de fls. 733/736, defiro o pedido de fls. 739/740.

Para tanto, determino a expedição de ofício ao juízo da Terceira Vara da 

Justiça Federal de Cuiabá/MT, para que seja realizado o depósito do valor 

penhorado para conta informada à fl. 740.

Em seguida, intime-se o exequente para manifestação.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8129 Nr: 25-07.2004.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdEAeA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio P. Daltro - 

OAB:MT/7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 485, §1º, CPC, intime-se o exequente, pessoalmente, 

para, no prazo de cinco dias, manifestar-se no feito, sob pena de extinção 

do processo, sem resolução do mérito, por desídia processual.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52022 Nr: 2782-85.2015.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Fernando Schafer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES CAMPO VERDE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - 

OAB:18671-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136-B/MT

 Vistos.

 Ante a inexistência de pedidos pendentes, determino a remessa dos 

autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50292 Nr: 1901-11.2015.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Indústria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Teixeira Marques - 

OAB:OAB/GO 12206, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Vistos. Trata-se de Carta Precatória oriunda do juízo de Montividiu-GO, a 

qual possui como finalidade a avalição, praça e arrematação de imóvel. As 

partes, intimadas da avaliação do imóvel (fl. 76), nada manifestaram 

(certidão de fl. 88), motivo pelo qual, passo à designação da praça. Esta 

decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa 

oficial no do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.Com base no art. 730 do 

CPC, DETERMINO a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente:Ônus, débitos ou ações 

pendentes sobre os bens: Ação de Execução.Avaliação: R$ 1.986.837,80 

(hum milhão, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete 

reais e oitenta centavos).Localização e descrição do bem: uma área de 

terras, localizada no município de Canarana/MT, região Culuene, com área 

de 283ha (duzentos e oitenta e três hectares) e 8.334m² (oito mil, 

trezentos e trinta e quatro metros quadrados), denominada Fazenda 

Progresso, reserva legal de mata nativa, virgem, sem benfeitorias, 

matriculada no CRI de Canarana sob o n° 10.359. DATA, HORA E LOCAL 

DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) Dia 13 de novembro de 2018, a partir das 

10h00min horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.2ª) Dia 13 

de novembro de 2018, a partir das 13h00min, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online constar, Rua 

Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58887 Nr: 344-18.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves Ferreira Pereira

 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:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória de pensão por morte em que Sebastiana 

Alves Ferreira Pereira move em face do Instituto Nacional do Seguro 
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Sociail, já qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 58).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, 

EXTINGUO o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 1484-24.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANO DAGNESE, Nilce Goldoni Dagnese, 

Dorvalino Dagnese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszwski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos.

 Diante da decisão do tribunal (fls. 206/212), intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo de quinze dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito. Canarana-MT, 25 de 

outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000090-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SABINO SALVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE BENTO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS OAB - DF51038 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Processo nº 1000090-91.2018.8.11.0029 C E R T I D Ã O Certifico que a r. 

sentença, transitou em julgado sem interposição de recurso, em 

11/10/2018. CANARANA, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE DEUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000077-92.2018.8.11.0029 Visto. Trata-se de Reclamação, 

promovida por JOSÉ DE DEUS RODRIGUES, contra o SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Da análise dos autos, 

observa-se que até a presente data não foi juntado laudo oficial 

informando o grau de invalidez sofrido pela vítima. O colendo Superior 

Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que em caso de 

invalidez parcial deve ser observada a proporcionalidade prevista na 

referida tabela. Inclusive na Reclamação nº 5.368 - MT (2011/0032075-8), 

em decisão prolatada em 02.03.2011, a Relatora, Ministra Maria Isabel 

Gallotti, concedeu liminar para suspender o acórdão e os processos que 

versem acerca da mesma controvérsia (pagamento proporcional do 

DPVAT por invalidez parcial) no âmbito da Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso MT, onde foram 

colacionados os acórdãos abaixo: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. É válida a utilização de tabela para 

redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em 

situações de invalidez parcial. Precedente. 2. Recurso conhecido e 

improvido. (REsp 1101572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010) DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO 

SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. I.- 

Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve 

observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. II.- Agravo 

Regimental improvido. (AgRg no Ag 1341965/MT, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010) CIVIL 

E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT.INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. 

TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. 

EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez 

parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade. II. A extensão da lesão e grau de invalidez 

determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório 

dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1119614/RS, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR,QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2009, 

DJe 31/08/2009 RSTJ vol. 216, p. 537) Sendo assim, a vítima de acidente 

automobilístico tem direito de receber a indenização do seguro DPVAT, 

correspondente ao membro que está com invalidez permanente, no 

percentual informado pelo perito, em conformidade com a tabela existente 

em anexo à Lei 11.945, de 04.06.2009. O grau da invalidez permanente 

apurado pela perícia deve ser levado em consideração para fins de 

cálculo do valor da indenização do seguro DPVAT. No julgamento do REsp 

1.119.614/RS, o Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR disse: De outro 

lado, sobre a tese da possibilidade de cobertura parcial do DPVAT, 

proporcionalmente ao grau de invalidez, ela se me afigura correta, 

considerando que o art. § 5º do art. 5º da Lei 6.194/1974, com a nova 

redação dada pela Lei 8.441/1992, que disciplina tal espécie de seguro, 

dispõe que: "O instituto médico legal da jurisdição do acidente também 

quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de 

seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de 

noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das 

condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e 

omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação 

internacional das doenças". Com efeito, não haveria sentido útil na letra da 

lei sobre a indicação da quantificação das lesões e percentuais da tabela 

para fins de DPVAT, se este seguro houvesse, sempre, de ser pago pelo 

valor integral, independentemente da extensão da lesão e de grau de 

invalidez. (grifou-se) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que o grau de invalidez apurado pela perícia deve ser utilizado 

para o cálculo do valor da indenização: AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO 

DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE 
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LESÃO. 1. A complementação da indenização securitária relativa ao 

seguro DPVAT decorrente de invalidez permanente deve corresponder a 

até quarenta salários mínimos, conforme o grau da lesão e da invalidez do 

segurado. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 

1249652 / RS Rel. Min. João Otávio de Noronha J. 02.08.2011 Publ. DJe 

09.08.2011) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO 

PROPORCIONAL. 1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da 

validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização 

de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes. 2 - 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1360777 / 

PR - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti J. 07.04.2011 Publ. 29.04.2011) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO 

DE INVALIDEZ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O 

GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez 

parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ. II. A extensão da lesão 

e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local. III. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento 

a este. (STJ - AgRg no REsp 1225982 / PR Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior J. 22.03.2011 ? Publ. DJe 28/03/2011) DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO 

SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. I.- 

Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve 

observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. II.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1341965 / MT Rel. Min. Sidnei 

Beneti J. 26.10.2010 Publ. DJe 10.11.2010) No julgamento da Reclamação 

nº 5427/MT (2011/0039489-0), ocorrido em 19.05.2011, oriundo de 

decisão da Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, o STJ 

decidiu: Tratando-se de invalidez parcial, a indenização do seguro DPVAT 

deve observar a respectiva proporcionalidade. Assim, inexistindo prova 

do percentual ou grau da invalidez permanente, para que se possa 

averiguar a graduação da lesão, para fins de quantificação da 

indenização, não há como julgar procedente o pedido inicial, uma vez que 

resta evidente a necessidade da realização de perícia médica a fim de 

averiguar a graduação da invalidez permanente, para fins de 

quantificação da indenização. Ainda que não se trate de causa complexa 

na sua essência, neste caso depende de realização de perícia médica e, 

como é sabido, as causas que demandam prova pericial fogem da 

competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e 

os princípios norteadores. Desse modo, deve ser julgado extinto o feito 

sem resolução do mérito, permitindo à autora que, depois de preenchida a 

referida condição, esta possa pleitear a indenização. Ante o exposto, e, 

de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial e julgo extinto o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 02 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-10.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 23 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: 1000106-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PLACIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada 

constante no ID do documento: 16137463, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa 

de conciliação designada automaticamente para o dia 13/12/2018, às 

14h50min (MT), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Canarana-MT, 25 de outubro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-02.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES OAB - MT0022216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANKLIN ANTUNES RAMOS OAB - BA28650 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de ID 16029105, observando-se a 

conta bancária indicada. Após, em não havendo deliberações, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 24 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: 8010271-03.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ROSA DA CRUZ 28739736172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010271-03.2016.8.11.0029. REQUERENTE: ARMINDA ROSA DA CRUZ 

28739736172 REQUERIDO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES 

CIVIL EIRELI Vistos, etc. Abra-se vista dos autos à parte requerida para 

que indique a localização do bem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

cumpra-se o despacho anterior. Às providências. Cumpra-se. 

CANARANA, 22 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000478-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000478-91.2018.8.11.0029. REQUERENTE: CELSO SIMON REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Considerando os argumentos e os 

documentos apresentados pela parte autora, notadamente na inicial e nos 

demais ID's que a acompanham, verifico que, inicialmente, estão presentes 

os requisitos legais para a concessão de medida liminar no início da lide, 

sendo a verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que é 

ilegal a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA), vez que o mesmo é desconhecedor de qualquer 

contratação junto a Promovida, bem como que seu nome encontra-se 

inserido no rol dos mal pagadores, restringindo-o, impedindo-o e retirando 

sua credibilidade na praça comercial, restando evidenciado o fumus boni 

iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação 

deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual 

aplico o § 3º, do art. 300, do NCPC, a contrario sensu. Assim entendendo, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com fundamento no artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, DETERMINANDO à parte reclamada que 

efetue a exclusão do nome do reclamante CELSO SIMON, qualificado no 

feito, dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da intimação desse decisum, sob pena do 

pagamento de multa cominatória diária ao valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitadas ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta multa 

caso confirmada a sentença final aos pedidos do autor, convertida em 

indenização mínima de danos morais. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 9.099/1995. Intime-se. Oficie-se. 

Cumpra-se. CANARANA, 25 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-63.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CRUZ DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ISAAC SOUZA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIO CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, lançando-se 

o arquivamento provisório no Sistema Projudi. Esgotado o prazo, INTIME-SE 

o Exequente para que indique bens disponíveis do Executado ou do 

Terceiro, ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito Às providências. Cumpra-se. Canarana, 23 de outubro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-88.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE IOSIMUTA CAMILOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO(A))

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, lançando-se o 

arquivamento provisório no Sistema Projudi. Esgotado o prazo, INTIME-SE o 

Exequente para que indique bens disponíveis do Executado ou do 

Terceiro, ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 23 de outubro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000362-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000362-85.2018.8.11.0029. REQUERENTE: FERNANDO DE SOUZA 

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Ato Omissivo Ilegal c/c Obrigação de 

Fazer, em face da Câmara Municipal de Canarana. Antes da análise do 

pedido liminar, necessária se faz a notificação da parte requerida para 

que preste informação nos autos acerca do presente concurso, tais 

como, se o cargo esta ocupado no momento (indicando se é servidor ou 

contratado) e sua data de encerramento (se foi prorrogado e seu 

vencimento). Com as informações, conclusos para deliberações. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 24 de outubro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 3024-64.2012.811.0024

 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: Espólio de Armildo Mess, Espólio de Elfrida Klee Mess

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telmo de Souza - OAB:13124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, João Nunes da Cunha Neto - OAB:3146, Otávio 

Gargaglione Leite da Silva - OAB:11492357

 (...), não há que se falar em prejudicialidade entre as ações, a autorizar a 

suspensão da presente, uma vez que a hipótese prevista no art. 313, V, 

‘a’, do CPC/2015, pressupõe o ajuizamento anterior da ação prejudicial, o 

que, repita-se, não ocorreu na hipótese do feito, já que a ação declaratória 

foi proposta dois anos após a demandada supostamente prejudicada. 

(...)Dessa forma, afasto a preliminar de prejudicialidade externa e, por 

conseguinte, indefiro o pedido de suspensão do processo. Nos termos do 

art. 202, V, do Código Civil, a prescrição é interrompida ‘por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor’. Assim, a interpelação judicial 

levada a feito nos autos da ação de n° 1351-12.2007.811.0024 (cód. 

18676), ocorrida na data de 12.8.2009 (fls. 73/75), tendo por finalidade a 

constituição em mora da parte devedora, por sua vez, interrompeu o prazo 

prescricional. (...) Assim, verifica-se que, da data da interpelação até a da 

propositura da presente demanda, não transcorreu o prazo prescricional 

decenal previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual afasto a 

alegação de prescrição. Por sua vez, não há que se falar em nulidade da 

interpelação judicial, uma vez ter se dado na modalidade editalícia após 

terem sido esgotadas as outras tentativas de cumprimento do ato 

processual pessoalmente (fl. 39, 60), portanto, a intimação via edital se 

deu em conformidade à regra do art. 870, II, do CPC/73 (vigente à época 

do referido ato), que dispunha nos seguintes termos: “Art. 870. Far-se-á a 
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intimação por editais: (...); II - se o citando for desconhecido, incerto ou 

estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso;” (sem grifo no original) 

Portanto, considerando que a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 60, 

informando que a requerida estava em paradeiro ignorado, correta a 

publicação do respectivo edital, não havendo que se falar em qualquer 

nulidade da interpelação, restando, assim, apta a interromper o fluxo do 

prazo prescricional. Não havendo outras questões processuais 

pendentes, declaro saneado o processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46121 Nr: 1031-83.2012.811.0024

 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: Jacyra Agueda de Brito Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir da Silva Francini Naldi, Francesco 

Francini Naldi, Nilson Nóbrega, Herdeiros de Francesco Francini Naldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aglair Franzoni Suzuki - 

OAB:OAB/MT 16114, George Albert Fuentes de Oliveira - 

OAB:OAB/MS 13.319, Gillielen Laura Alves Lobo Ruso - 

OAB:OAB/MS 14.499, Valeria do Carmo Freitas Lasmar - 

OAB:OAB/MS 14.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do teor da comunicação de fl. 157, oficie-se o Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca, para que proceda a abertura de nova 

matrícula, nos termos da sentença, para tanto, deverá a autora 

providenciar os documentos necessários.

 Após a expedição do ofício, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63921 Nr: 3711-07.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalia Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Munícipio Chapada dos 

Guimarães, Luciano Português, Muner e Silva Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, Luciano Português - OAB:6365/MT, MARLI 

APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055, VALÉRIA THAIS DA SILVA ALVES - OAB:MT 

22941/0

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 63033 Nr: 2908-24.2013.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Souza das Neves, Terezinha Rodrigues de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 100363 Nr: 5969-48.2017.811.0024

 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. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI, EDSON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, conforme certidão ref. 11, para cumprimento 

do mandado de cumprimento de liminar, devendo o depósito da diligência 

ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de 

guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 3060-43.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Jorge

 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 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 20685 Nr: 1312-78.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 284/286, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76983 Nr: 3311-22.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:17663/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca da sentença prolatada nos autos ref. 46, em síntese 

transcrita: "DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos iniciais 

para homologar a oferta de alimentos em face da menor E.D.M.A., na 

proporção de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos do 

autor, que deverão ser depositados na conta da infante (Banco do Brasil – 
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agencia 1772-8, conta 23.592-X). JULGO, portanto, extinto o processo, 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, o 

que faço com fundamento no art. 85 do CPC. Serve a presente como ofício 

para as comunicações de praxe. Publique-se. Intime-se. Certifique-se e 

arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18154 Nr: 830-67.2007.811.0024

 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: Rufino da Cruz, Nevaldina Nascimento da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADSON SOUZA CARVALHO - 

OAB:20044/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727, Moacir 

Almeida Freitas Junior - OAB:9674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, oficie-se o Cartório do Segundo Ofício desta comarca 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se consta certidão de 

óbito das seguintes pessoas: MANOEL DINIZ PEREIRA DA MATA, ABÍLIO 

PEREIRA DA MATA, MARIA BOM DESPACHO PEREIRA DA MATA, 

LINDOLFO PEREIRA DA MATA, LAURINDO PEREIRA DA MATA e EUCLIDES 

PEREIRA DA MATA, em sendo o caso deverão apresentar cópias das 

respectivas certidões de óbito.

 II. Juntadas aos autos as referidas informações, intime-se a parte autora 

para que, no mesmo prazo, promova a qualificação dos respectivos 

sucessores, imprescindível ao prosseguimento do feito.

 III. Posteriormente, venham os autos conclusos, inclusive, para análise do 

pedido de desmembramento dos demais feitos.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18151 Nr: 832-37.2007.811.0024

 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: Zeferino Dias, Zuleika Antonia da Silva Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para que manifeste no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. 

121/122.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18192 Nr: 873-04.2007.811.0024

 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: Elza Alves da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do teor do AR de fl. 185, intime-se pessoalmente a parte autora 

para que manifeste no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18149 Nr: 826-30.2007.811.0024

 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: Manoel Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777, 

Salatiel de Lira Mattos - OAB:12893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para que manifeste no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. 

98/99.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18152 Nr: 828-97.2007.811.0024

 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: Associação de Pequenos Produtores Rurais Passagem 

da Lagoa, Evanil Alves da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de usucapião ajuizada pela ASSOCIAÇÃO 

DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PASSAGEM DA LAGOA em 

desfavor dos herdeiros de JOSÉ EUGÊNIO PEREIRA DA MATA.

 No curso da demanda (fl. 134), foi determinada a suspensão do feito para 

que a parte autora providenciasse a habilitação dos herdeiros falecidos, o 

que não foi providenciado, conforme certidão de fl. 137.

 Intimada a parte autora para que cumprisse a determinação, sob pena de 

extinção do feito, manteve-se inerte (fls. 141 e 143). Intimada 

pessoalmente, continuou inerte (fl. 149).

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de (4) quatro 

anos, uma vez que, conforme consta no relatório, não tendo 

providenciado a habilitação dos herdeiros falecidos.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, constatado o abandono da causa, julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 

485, III, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça, deferida nestes autos (art. 98, 

§3°, do CPC).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30981 Nr: 592-77.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perminda Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro pedido formulado pela parte para suspender o feito, pois 

decorreu-se o prazo requerido.

Intime-se a parte requerente para prosseguimento, devendo manifestar-se 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que lhe for de direito.

Após certifique-se eventual decurso de prazo e intime-se com as 

advertências do art. 485, §1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75060 Nr: 2442-59.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Tatiane de Araújo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ary Franco Cesar - 

OAB:OAB/SP 123.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que não há valor dado à 

causa, tampouco foram recolhidos os valores referentes às custas 

processuais, as quais, ressalto, são perfeitamente cabíveis, a considerar 

que, conforme a regra vigente quando de sua oposição, os embargos 

constituem ação autônoma.

 Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê valor à causa (que deverá corresponder à diferença entre os 

valores requeridos e os reputados devidos), bem como recolha os valores 

referentes às custas processuais, considerando o referido montante, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumprida a determinação anterior, remetam-se os autos ao CEJUSC, para 

designação de audiência de conciliação, a qual ainda não foi realizada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 1146-12.2009.811.0024

 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: Maria Cruz da Silva, Luciene da Silva Lima, Claudiana da 

Silva Pacheco, Claodiomar Antonio da Silva, Lucimar Aparecida da Silva 

Moraes, Diogo José Pereira da Silva, Adriana Henrique Medeiros OU 

Adriana Henrique Medeiros Nogueira, Eliane Pereira da Silva, Gabriela 

Henrique Medeiros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Kruger do 

Nascimento - OAB:12.216/MT, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA 

MARTINS - OAB:14442/B, Murillo Barros da Silva Freire - 

OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, intime-se a parte inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente certidão negativa indicada à fl. 246.

 Após, em razão da presença de interesse de incapaz (Diogo José Pereira 

da Silva – fl. 40), dê-se vistas ao Ministério Público.

 Posteriormente, intime-se a Fazenda Pública Estadual para que manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67502 Nr: 2895-88.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Douglas Pontes de Almeida Silva, Marcos 

Pontes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Antonio Batista do 

Amaral - OAB:2638/MT

 Vistos, etc.

Considerando manifestação do Ministério Público, de fl. 195, mantenho a 

suspensão e remeto os autos ao arquivo provisório.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42916 Nr: 333-77.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Graciano Hermógenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela De Almeida 

Vitalino - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - 

OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 Vistos, etc.

No que tange ao pedido de fl. 289, preclusa está o arrolamento de 

testemunhas, haja vista que a audiência já foi designada com a intimação 

das partes.

Intime-se o réu através de seu advogado constituído, para que compareça 

à audiência previamente designada, devendo comparecer ao ato, sob 

pena de aplicação do art. 367, CPP.

Intime-se. Ciência ao MP.

Aguarde-se realização de audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21816 Nr: 2436-96.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto - Espólio, 

representado por Fabio Duarte Vieira, Romeu Weber Hubner, Cleonice 

Duarte Vieira, Fábio Duarte Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:2.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welby Sandoval da Mata - 

OAB:MT/16293

 Primeiramente, indefiro o pedido formulado pelo Banco Safra S/A às fls. 

128/129, uma vez não verificar cumpridos dos requisitos legais 

necessários para habilitação de seu crédito, que, segundo alega, teria 

sido homologado pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital. Anoto que os dispositivos aos quais faz referência 

(arts. 711 e 712 do CPC/1973, vigente há época) não correspondem ao 

pleito, ao revés, preveem a hipótese de concorrência de credores, o que, 

é certo, não ocorre no caso em questão, em que a execução figura com 

um único credor no polo ativo.Nesse sentido, ressalto que a partir dos 

documentos apresentados pelo habilitante (cópia de parte dos autos da 

ação originária) não é possível verificar a regularidade do pretenso 

crédito, o que torna temerário o deferimento da medida, sobretudo, quando 

não há nenhuma ordem do juízo da ação correspondente nesse sentido, 

tampouco prova de eventual penhora correspondente ao seu crédito 

incidindo sobre o referido bem. Superada a questão da habilitação, passo 

à análise da impugnação à avaliação de fls. 121/122. Conforme se vê da 

avaliação levada a feito à fl. 106, nota-se que não há nela indicação 

quanto aos métodos e parâmetros utilizados para verificação do valor nela 

constante. Assim, a considerar a omissão das referidas informações e o 

objeto da impugnação, intime-se a parte executada (ora impugnante) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste eventual interesse quanto ao 

custeio do valor referente à perícia a ser realizada por perito especialista, 

designado por este juízo. Sem prejuízo do exposto, deverá o exequente, 

em prazo idêntico, apresentar memória atualizada de seu crédito, bem 

como da matrícula do imóvel em questão. Cumpridas as determinações 
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anteriores remetam-se os autos ao CEJUSC para tentativa de acordo entre 

as partes, sobretudo quanto ao pedido de redução de penhora formulado 

às fls. 147/150.Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63562 Nr: 3397-61.2013.811.0024

 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: Domingos Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos.

Ante o exposto, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inverto o ônus da prova, por verificar hipossuficiência da 

parte autora para produção probatória.

 Assim, a despeito do pedido de julgamento antecipado do mérito de fl. 

95/110, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 Após, remetam-se os autos ao CEJUSC para tentativa de acordo entre as 

partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32754 Nr: 2741-80.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sguarezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 33165 Nr: 2944-42.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iara Correa de Almeida

 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 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 4731 Nr: 11-92.1991.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32584 Nr: 1970-68.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizet Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 39824 Nr: 2348-53.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibrain Gomes Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora Federal - 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 40414 Nr: 2549-45.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aritino Aquino Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 50560 Nr: 2022-59.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32861 Nr: 2773-85.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto José Zaramella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 4236 Nr: 10-10.1991.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32716 Nr: 2788-54.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 33064 Nr: 2895-98.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 36828 Nr: 3515-76.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Guedes de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 484 Nr: 33-43.1997.811.0024

 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: Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto, Cleonice Duarte 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ....CONCLUSÃO.À mingua das alegações dos requeridos, afasto a 

arguição de falsidade do documento encartado na inicial (fl. 11-14) que 

remete ao original (fls. 48-50) e, desta feita, determino seja levantada a 

suspensão do processo e o prosseguimento do feito para que as partes 

apresentem suas alegações finais, no prazo de 15 

dias.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 3440-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Adão da Silva Pinto

 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 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 40755 Nr: 2670-73.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Copalianco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32862 Nr: 2757-34.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asoir Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 40879 Nr: 3235-37.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porfival Theolino Haver de Souza

 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 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32852 Nr: 2737-43.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindelce Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 35593 Nr: 2946-75.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio G. da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 37019 Nr: 3680-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodina Magalhães de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 40472 Nr: 3246-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Buttener

 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 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 36422 Nr: 3166-73.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Sguarezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 62821 Nr: 2672-72.2013.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teresa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32688 Nr: 2824-96.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Malta Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 37184 Nr: 3794-62.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisio Rodrigues de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Costa Godoy - 

OAB:21855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32869 Nr: 2841-35.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia Franco Pardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 37391 Nr: 3936-66.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramon Monteaguda Laravia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 40231 Nr: 2758-14.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Soares Ramos Junior

 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 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 33144 Nr: 2908-97.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 33844 Nr: 2505-31.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Correa Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32574 Nr: 2819-74.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Dias Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 1618 Nr: 154-66.2000.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 33715 Nr: 2511-38.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 33854 Nr: 2559-94.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidio Mendes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32708 Nr: 2069-38.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina do Pasqual
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 40296 Nr: 2817-02.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Vieira

 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 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32762 Nr: 2764-26.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Menezes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 36539 Nr: 3270-65.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Carlino, Carlos I. Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/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) Marli Aparecida da Costa 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.: 32842 Nr: 2744-35.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Logio Parada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 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) Marli Aparecida da Costa 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.: 22068 Nr: 188-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francimer da Silva Pedroso de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 159/160, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67551 Nr: 2969-45.2014.811.0024

 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): Argemira Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 55, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

embargada/exequente para, no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção da execução pela quitação do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32088 Nr: 1471-84.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranil Ana 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 da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 165, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35806 Nr: 1118-10.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 223/224, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72368 Nr: 1214-49.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 376 de 760



de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otto Lechner

 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: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 61, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30055 Nr: 289-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Vicente 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 da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 229/230, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 22080 Nr: 203-92.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 181, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17162 Nr: 1748-08.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 211/212, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 107-43.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adarci Kappaun

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 165, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20297 Nr: 925-63.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Deladia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 182/183, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64220 Nr: 256-97.2014.811.0024

 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: Atílio Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 146/147, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19632 Nr: 277-83.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nemesia de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 159, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18282 Nr: 964-94.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 186/187, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69387 Nr: 136-20.2015.811.0024

 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): Nicolina Angela Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

embargada para manifestação acerca da informação de fl. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 194-28.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolina Angela Martins

 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: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 177/178, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77444 Nr: 108-18.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:13.654/MT

 Vistos, etc.

I. Considerando a necessidade da oitiva das precatórias, aguarde-se o 

prazo de 30 (trinta) dias para o referido cumprimento.

II. Decorrido o referido prazo, dê-se vistas primeiro ao Ministério Público e 

depois para a Defesa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente as 

alegações finais.

III. Após façam-me os autos conclusos para prolação de sentença, cujo 

teor as partes serão intimadas.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74470 Nr: 2167-13.2015.811.0024

 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: Wilson Alberto Sobjak, Marlice Erica Dickmann Sobjak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 Certifico que, tendo decorrido o prazo para os autores cumprir o 

determinado na decisão do dia 30/11/2017. impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando novamente o advogado 

das partes autores para no prazo de 15 dias manifestar interesse no 

prosseguimento do feito ou adotar medidas para encaminhamento do 

processo, nos termos do art. 485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 2237-06.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJdM, MOdM, LOdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 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 contestação apresentada pela 

parte requerida, e infromar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82192 Nr: 2003-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Denys Monteiro Roder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344, Paulo Denyss Monteiro Roder - 

OAB:OAB/MT 4175

 DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo improcedente a denúncia para absolver 

o acusado PAULO DENYS MONTEIRO RODER, das sanções dos artigos 

309 e 306, “caput” e § 1º, inciso II, ambos da Lei n. 9.503/97.Com fulcro no 

art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, absolvo do delito do art. 

309 da Lei n. 9.503/97, em razão de não haver prova da existência do 

fato, ou seja, da direção perigosa.Em relação ao disposto no art. 306, 

“caput” e § 1º, inciso II, da Lei n. 9.503/97, quanto à embriaguez ao 

volante, absolvo o acusado por não existir prova suficiente para sua 

condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal.Intimem-se as partes.Certificado que for o trânsito em julgado, 

comunique-se ao TRE/MT e ao IICE, expedindo-se a Guia de 

Execução.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89999 Nr: 1147-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBNEY CANO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de prorrogação de prazo, nos termos em que postulado.

 II. Transcorrido o referido prazo, venham os autos conclusos.

 III. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RAMOS GRABOWSKI (REQUERENTE)

SINOMAR BARBOSA SICUNDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS CAMARGO (REQUERIDO)

 

1000336-05.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ROSANGELA RAMOS 

GRABOWSKI, SINOMAR BARBOSA SICUNDINO REQUERIDO: FRANCISCO 

ASSIS CAMARGO CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO 

DE AUTOS Certifico que o Recurso Inominado, foi protocolado 

tempestivamente pela parte promovente, a qual requereu os beneficíos da 

justiça gratuita. Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo 

a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo 

de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de outubro de 2018. ILDENES ROCIO RIBAS REIS 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-52.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO PROCESSO Nº 8010465-52.2015.8.11.0024 REQUERENTE: 

JOÃO MARTINS FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 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 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000406-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000406-56.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: PABLO RAMIRES FONSECA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Aguarde-se o 

pagamento do RPV expedido, uma vez que ainda encontra-se dentro do 

prazo. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-60.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUZIA FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo número: 8010555-60.2015.8.11.0024 REQUERENTE: 

SEBASTIANA LUZIA FERREIRA DE MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E 

IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico que o Recurso Inominado 

interposto pela parte xxxxxxx foi protocolado tempestivamente, a qual 

requereu os benefícios da justiça gratuita. Certifico ainda que, em 

cumprimento ao artigo 42 § 2º da Lei 9.099/95 ou Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de outubro de 2018 LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE PINHEIRO DE SOUZA MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 06/11/2018, às 15h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 25 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

IRACEMA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA (REQUERIDO)

FRANCISCO FREITAS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000840-11.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EVANDRO CRUZ DE 

MORAES, IRACEMA VAZ REQUERIDO: FRANCISCO FREITAS LIMA, 

EDNALVA Vistos, etc. Trata-se o presente caso de “Ação Ressarcitoria 

devido ao risco de vida, e, aos prejuízos e sofrimentos materiais, morais 

dentre outros” que IRACEMA VAZ e EVANDRO CRUZ DE MORÃES 

promovem em face de FRANCISCO FEITAS LIMA e EDINALVA GOMES. 

Compulsando-se os autos, verifico que a parte EDINALVA ALVES foi 

regularmente citada, inclusive comparecendo na audiência de conciliação 

realizada. (id 15508102 e id 15542617) No entanto, também é possível 

verificar nos ids supracitados que o primeiro requerido não foi encontrado, 

não sendo possível realizar a sua citação. Com isso, verifica-se que a 

relação processual não se angularizou não sendo possível a decretação 

da revelia e consequente julgamento da causa. Desta forma, converto o 

julgamento em diligência para intimar os autores a fornecerem o endereço 

atualizado do primeiro requerido, no prazo de 10 dias. Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000517-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000517-74.2016.8.11.0024 ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO no montante de R$ 5.357,36, no 

CNPJ/CPF de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, sob o nº 01.008.073/0009-40. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT0007818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOCESE DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000823-72.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JORGE DE RAMOS 

REQUERIDO: DIOCESE DE RONDONOPOLIS Vistos etc. Trata-se o presente 

caso de Reclamação Cível c/c Danos Morais que JORGE RAMOS promove 

em face de PAROQUIA SANTANA. O autor argumenta que a forma como 

foi destituído do seu cargo de coordenador da comunidade católica lhe 

causou abalo moral e psicológico. Portanto, a situação é regida pelos 

artigos 186 e 927 do Código Civil e o ônus da prova é distribuído na forma 

do artigo 373 do CPC. Desse modo, cabe ao autor a prova do fato 

constitutivo de seu direito e da parte ré o ônus de comprovar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. 

Sendo assim, a matéria é controvertida, visto que o dano moral neste caso 

não é in re ipsa (presumido). Com isso, converto o julgamento em diligência 

para intimar as partes para que, querendo, apresentem rol de 

testemunhas, no máximo três, para cada parte, no prazo legal. Após, 

designe-se audiência instrutória. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-39.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

antonio ferreira de souza (REQUERIDO)

juraci (REQUERIDO)

Castro Veiculos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000627-39.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ELAINE SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, JURACI, CASTRO 

VEICULOS Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar 

de matéria fática controvertida. Intime-se as partes para que apresente rol 

de testemunhas, máximo três, no prazo legal, sob pena de ser presumida 

a ausência de interesse. Havendo apresentação, designe-se audiência 

instrutória. Sem, concluso para sentença. Cumpra-se em observância ao 

disposto no Enunciado n° 33 do Fonaje. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 14 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ANTONIO PAIXAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA THAIS DA SILVA ALVES OAB - MT22941/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000023-44.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ALUISIO ANTONIO PAIXAO 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de matéria 

fática controvertida. Intime-se as partes para que apresente rol de 

testemunhas, máximo três, no prazo legal, sob pena de ser presumida a 

ausência de interesse. Havendo apresentação, designe-se audiência 

instrutória. Sem, concluso para sentença. Cumpra-se em observância ao 

disposto no Enunciado n° 33 do Fonaje. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 14 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDIMARA HELENA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE BISTRO DA MATA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACHSON FRANCISCO SLAVIERO OAB - MT22782/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000137-80.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ILDIMARA HELENA RIBAS 

REQUERIDO: RESTAURANTE BISTRO DA MATA LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se a presente caso de Ação de Indenização por Danos e Encargos 
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Decorrentes de Multa Contratual que ILDIMARA HELENA RIBAS promove 

em face de RESTAURANTE BISTRÔ DA MATA, sendo que um dos pedidos 

finais é a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelo 

dano moral sofrido através dos fatos elencados na peça vestibular. 

Sabe-se que o entendimento majoritário da Egrégia Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso é no sentido de que o inadimplemento contratual 

por si só não gera dano moral. E, não se tratando de dano moral in re ipsa, 

isto é, o dano moral presumido, é necessário se provar a conduta, o dano 

e o nexo causal. Desta forma, com os elementos trazidos através da 

contestação, a matéria tornou-se controvertida, sendo necessária a 

realização da audiência de instrução. Com isso, CONVERTO o julgamento 

em diligência. Intime-se as partes litigantes para que apresentem rol de 

testemunhas, no máximo três para cada parte, no prazo de 10 dias, sob 

pena de ser presumida a ausência de interesse. Designe-se audiência 

instrutória. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 15 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA GUIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018, às 14h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 25 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018, às 15horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 25 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018, às 15h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 25 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO MURARO SILVA OAB - MT12130/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000002-68.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUIZ PAULO SIQUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI 

Vistos, A ré peticionou nos autos (id 12155797) manifestando quanto a 

impugnação a contestação apresentada pelo autor e informando a 

inexistência da juntada dos vídeos informados por ele. Diferente do que 

afirma a autora, os vídeos foram apresentados juntamente com a 

impugnação, em caráter sigiloso, o que impede a visualização por pessoas 

não autorizadas, justamente para proteção das partes envolvidas no 

caso. No entanto, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, 

converto o julgamento em diligência e solicito a Gestora desde Juizado 

Especial que baixe o sigilo para autorizar apenas e tão somente o 

advogado constituído nos autos, DR. JOSE ORLANDO MURARO DA 

SILVA, o acesso ao conteúdo dos vídeos anexados. Após, manifeste-se 

o ilustre causídico quanto aos referidos arquivos, no prazo de 05 dias. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela 

juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de outubro de 

2018 Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-91.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FABIANO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHOES (REQUERIDO)

AECIM FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

JHONATAS AUGUSTO FREITAS SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR ALEX SILVA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO ROSA FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBSON MAGALHÃES LONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010206-91.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ROBERTO FABIANO BUENO 

REQUERIDO: JHONATAS AUGUSTO FREITAS SOUZA, AECIM FREITAS DE 

SOUZA, ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHOES Vistos, Analisando 

detidamente os autos, nota-se a inexistência de procuração ad judicia ao 

ilustre causídico dos requeridos, habilitado nos autos. Verifica-se no id 

1144394 que a contestação foi anexada sem a juntada da procuração e 

no id 1144395 houve o requerimento de habilitação, mas também não 

houve a juntada do instrumento procuratório. O artigo 76 do CPC informa 

que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício”. Observa-se ainda que na petição 

inicial há pedido de justiça gratuita, no entanto, inexiste qualquer 

documento que comprove a ausência de condições financeiras de arcar 

com eventuais despesas processuais. Em assim sendo, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação do patrono dos 

requeridos para regularizar a representação processual no prazo de 10 

dias, sob pena de ser decretada a revelia, conforme orienta o artigo 76, 

§1°, II do CPC. Outrossim, em igual prazo, deve o autor trazer aos autos 

documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, sob pena 
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de indeferimento do pedido. Após, cumprida ou não a determinação, 

voltem os autos conclusos para a sentença. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela juíza leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de outubro de 2018 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARCY DE JESUS OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000521-14.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARISA DE JESUS OLIVEIRA, 

DARCY DE JESUS OLIVEIRA SIQUEIRA REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. O Defensor Público informou 

através da petição juntada no id 15459368 que a autora não possui mais 

interesse em prosseguir com a ação, requerendo desde já sua 

desistência. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente 

processual, não atingindo, em regra, o direito material objeto da ação. 

Quando o autor desiste da ação ele exercita uma faculdade processual, 

deixando incólume o direito material, tanto que descompromete o Judiciário 

de se manifestar sobre a pretensão de direito material (FUX, Luiz. Curso 

de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, libere-se o valor 

bloqueado no id 15102422 ao requerido e posteriormente remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-50.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE EDITH DE AZEVEDO PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO ALVES CANOFF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA OAB - MT12255/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010394-50.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ELOISE EDITH DE AZEVEDO 

PEREIRA DA CUNHA REQUERIDO: LOURENCO ALVES CANOFF Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Audiência de instrução e julgamento realizada em 15/12/2017, com 

acolhida de testemunho. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo. Vale, 

neste ponto, observar que qualquer alegação de ausência de 

pressupostos processuais é despida de fundamento porque os 

argumentos declinados não guardam qualquer relação com o que se 

entende por tal instituto processual. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Apesar da 

alegação da parte reclamada quanto ao prazo exíguo para realização de 

intimação das testemunhas insta pontuar o que foi determinado pela turma 

recursal: TRU-MT SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 

(quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017). PRELIMINAR - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR O reclamado alega que o acidente não foi 

causado por sua culpa, todavia, a culpa deve ser apreciada no mérito da 

demanda, rejeito a preliminar arguida. Apreciadas a preliminar, passo a 

análise de MÉRITO. Compulsando os autos verifico que o reclamado não 

compareceu à audiência de instrução e julgamento, muito embora tenha 

sido devidamente intimado através de sua causídica, conforme se infere 

do id 10993843, razão pela qual entendo que a decretação da sua revelia 

no presente caso é medida de rigor. Assim sendo restam incontroversos 

os fatos e documentos da exordial, conforme determina o artigo 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Pois bem. Trata-se de ação de dano ilícito 

causado por acidente de trânsito que ELOISE EDITH DE AZEVEDO 

PEREIRA DA CUNHA e ANTONIA VIEIRA DE AZEVEDO promovem contra 

LOURENCO ALVES CANOFF, noticiando que no dia 07/10/2014, ELOISE 

EDITH DE AZEVEDO PEREIRA DA CUNHA conduzia uma motocicleta, 

modelo Honda, Placa KAU-6662, na Rodovia Emanuel Pinheiro (251), 

sentido Chapada/Cuiabá, quando a condutora ao fazer a manobra de 

conversão para a esquerda, foi para o encostamento deu seta e fez a 

conversão. Quando já estava saindo da pista, o Requerido estava 

fazendo uma ultrapassagem, com seu veículo Citroen, ano 2104, que 

abalroou no pneu traseiro, ocasionando danos físicos e materiais. Alega 

ainda que o Requerido retirou a moto que permaneceu na chácara em 

frente o acidente e não mais deu satisfações para a Requerente. A parte 

ANTONIA VIEIRA DE AZEVEDO mãe da condutora estava na garupa e foi 

derrubada com a colisão dos veículos. O reclamado alega que no momento 

da colisão tinha boa visibilidade e transitava na pista com permissão para 

ultrapassagem, percebeu que não havia veículos em sentido contrário, 

deu seta no veículo e entrou na pista da esquerda na velocidade permitida 

para ultrapassar um veículo que se encontravam a sua frente, quando já 

se encontrava se aproximando da finalização da ultrapassagem, dando 

seta e na posição de retorno para a pista da direita, se deparou com uma 

moto atravessando a pista para a esquerda. Deste modo, ao avistar a 

moto que se encontrava atravessando lentamente a pista, logo a sua 

frente, reduziu bruscamente a velocidade e com muita agilidade e destreza 

colocou o veículo em retorno para a pista a direta, evitando o choque 

frontal com a motocicleta conduzida pela Autora. No dia 15 de Dezembro 

de 2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento pela Juíza Leiga 

que determinou a conexão das causa dos processos n° 

8010394-50.2015.8.11.0024 e 801039365.2015.8.11.0024, foram ouvidas 

as reclamantes de ambos processos, testemunha Luis Robertino da Silva 

Soares e Robson Luis Barbosa, o reclamado não compareceu ao ato 

mesmo devidamente cientificado. O instituto da responsabilização civil se 

encontra inserido no direito das obrigações, pois consiste na obrigação do 

agente causador do dano de indenizar a vítima que suportou um prejuízo. 

A informação supracitada é amparada pela doutrina contemporânea, de 

acordo com os ensinamentos de Silvio Rodrigues em sua obra Direito Civil: 

responsabilidade civil, que ao se utilizar das lições de Savatier conceitua o 

instituto jurídico abordado “como a obrigação que pode incumbir uma 

pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato 

de pessoas ou coisas que dela dependam”. Corrobora com o 

entendimento acima descrito Sérgio Cavalieri Filho, que também se valendo 

das lições de Savatier declara que a responsabilidade civil “designa o 

dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de um 

outro dever jurídico”, ou seja, a responsabilidade consiste num dever 

jurídico sucessivo da necessidade de reparação do dano gerado pela 
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violação de um dever jurídico originário. A prova colhida na audiência de 

instrução e julgamento é esclarecedora, as duas testemunhas foram 

decisivas para atribuição de culpa no evento, as oitivas esclareceram que 

o veículo do reclamado estava fazendo uma ultrapassagem proibida e 

desatenta, sobre a questão o Código de Trânsito Brasileiro no art. 29 IX: 

“A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela 

esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas 

estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado 

estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda”. Acresço que a tese 

defensiva nada comprovou em contraposição à versão autoral, e a 

alegação de que a autora obstou a passagem do réu ao iniciar manobra de 

conversão, não o ampara, pois, não provou a teor do art. 373, II do NCPC, 

que a autora não a tenha efetivado de forma adequada com a parada e 

sinalização, pelo contrário a prova testemunhal comprova que a autora 

sinalizou a conversão e realizou o procedimento nos termos do que 

preceitua o CTB. Outrossim, o artigo 29, §2º do CTB é claro ao afirmar que 

respeitadas as normas de circulação, os veículos de maior porte serão 

sempre responsáveis pela segurança dos menores, conforme se segue: 

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 

obedecerá às seguintes normas: (...) § 2º Respeitadas as 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”. In casu, resta patente e inequívoco a ilicitude 

dos atos praticados, sendo flagrante a existência de todos os 

pressupostos ensejadores da responsabilidade civil objetiva da requerida: 

ato ilícito, dano e nexo causal, devendo a empresa ré ser penalizada por 

suas condutas. Insta salientar, que ficou provada a alegação de que o 

reclamado se dispôs a pagar pelos danos, todavia deixou as autoras 

desamparadas, sendo que até o momento não consertou a moto ou 

apresentou proposta para dirimir a situação. O ato ilícito vem descrito no 

art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso dos autos, o 

acidente de trânsito que ocasionou as lesões e os danos materiais 

encontra-se comprovado nos autos, seja pelo Boletim de Ocorrência, pelo 

termo de declarações das testemunhas e reclamantes. A parte não 

requereu a restituição do valor do automóvel, pois alegou em audiência 

que a sucata está encostada até o momento. A jurisprudência é forte em 

estabelecer os danos morais em determinados casos, vejamos: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE 

TRANSITO. VEÍCULO QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA 

AO ADENTRAR EM RODOVIA ESTADUAL DE GRANDE MOVIMENTO SEM 

AS DEVIDAS CAUTELAS. VELOCIDADE EXCESSIVA DA MOTOCICLETA 

DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE REQUERIDA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DAS LESÕES CORPORAIS 

SOFRIDAS PELO DEMANDANTE. VALOR DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 

10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELA EXTENSÃO DA OFENSA À INTEGRIDADE 

FÍSICA DO AUTOR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO E DE 

FISIOTERAPIA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71005251988, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 28/08/2015). TJ-RS - 

Recurso Cível 71005251988 RS (TJ-RS) Data de publicação: 01/09/2015 

As reclamantes sofreram danos com a colisão, sendo eles escoriações 

pelo corpo e fraturas nos termos do Boletim de Ocorrência emitido pela 

autoridade policial na data de 07/10/2014. No que tange ao valor da 

indenização pelo dano moral sofrido, tenho que o mesmo deve ser fixado 

em observância à capacidade financeira do ofensor, o grau da ofensa e a 

sua repercussão. Com efeito, a indenização não poderá ser inexpressiva 

a ponto de nada representar para o causador do dano nem tão 

exacerbada para que não se transforme em fonte de enriquecimento da 

vítima, mas sempre observando o caráter punitivo do ato e retributivo da 

ofensa. Certo é que não há como transformar a dor em dinheiro, pois não 

se tem como medir de forma objetiva o sofrimento alheio, servindo assim a 

indenização como um acalento ao ofendido. Tenho, portanto, que o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente a reparar o dano moral 

sofrido por cada reclamante, levando-se em consideração a capacidade 

financeira do reclamado e a qualidade da ofensa perpetrada as 

requerentes que sofreram danos e foram encaminhadas ao hospital, 

ficando temporariamente inaptas para o exercício de suas atividades 

habituais. PEDIDO CONTRAPOSTO Diante das razões que fundamentam o 

acolhimento do pedido da autora, a improcedência do pedido contraposto é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos constam, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo 

Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR o condutor 

LOURENCO ALVES CANOFF a pagar a cada uma das reclamantes 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC-IBGE a contar desta sentença, com a incidência 

de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, (Súmulas nºs 

362 e 54 do STJ). DETERMINO o apensamento do processo n° 

8010393-65.2015.8.11.0024 aos presentes autos por força de conexão 

das demandas. Quanto ao pedido contraposto, opino pela sua 

improcedência. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000671-24.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se o 

presente caso de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada que ANA LUIZA RICCI 

FIGUEIREDO FERREIRA promove em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em apertada síntese a autora informa 

que possui imóvel localizado na Rua Jatobá, nº 100, (esquina com o Beco 

do Buracão), Bairro Centro, sendo que o padrão de energia se situa na 

Rua Cipriano Curvo, 316, em Chapada dos Guimarães, para fins de 

locação. Aduz que em março/2018 alugou o imóvel a Sra. Lozenil e esta 

ao se dirigir a requerida para efetuar a transferência da titularidade da 

energia elétrica, ficou impedida de fazê-lo visto que haviam débitos 

pendentes em nome de Thays de Souza Guimarães. Ressalta a autora que 

desconhece a pessoa de nome Thays e que no período informado pela 

requerida o imóvel estava alugado para o Sr. Bruno de Oliveira Cunha. 

Argumenta que mesmo acompanhando a locatária do imóvel e 

demonstrando documentalmente o equívoco nas informações prestadas 

pela requerida, ainda assim não foi realizada a transferência da 

titularidade da conta de energia elétrica, ficando condicionada tal mudança 

ao pagamento dos débitos anteriores. Além disso, menciona a autora que 

a requerida suspendeu o fornecimento de energia e a locatária rescindiu o 

contrato ante os fatos ocorridos. Ao final, pretende a autora que a 

requerida realize a transferência dos débitos relativos aos meses de 

março/2017 até fevereiro/2018 para o nome do Sr. Bruno de Oliveira 

Cunha; proceda o restabelecimento da energia elétrica na unidade 

consumidora, bem como seja condenada ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos no valor de R$ 8.000,00. Regularmente 

citada, a requerida ofertou contestação refutando os argumentos da 

autora, informando que houve alteração na verdade dos fatos, visto que a 
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autora havia se dirigido primeiramente a Concessionária para solicitar o 

encerramento da relação contratual com a Sra. Thays e posteriormente 

solicitou a ligação nova em nome da atual locatária, Sra. Lozenil. Informa a 

contestante que agiu no exercício regular do seu direito, visto que a 

transferência de titularidade apenas não ocorreu, pois, a relação 

contratual anteriormente existente não foi encerrada. Quanto aos danos 

morais, afirma que inexiste qualquer prova da sua ocorrência, pugnado ao 

final pela improcedência dos pedidos. Nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. A questão em discussão será 

analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar 

de relação de consumo. Já a inversão do ônus da prova foi concedida no 

id 14897981. A requerente trouxe aos autos os seguintes documentos: - 

contrato de locação figurando como locatário o Sr. Bruno de Oliveira, 

período de 10/02/17 a 10/02/18 (id 14407372); - contrato de locação 

figurando como locatária a Sra. Lozenil Benedita Martins Sampaio, período 

de 15/03/18 a 15/09/19 (id 14405508); - faturas de energia elétrica em 

nome de Thays de Souza Guimarães pelo período de 06/17 a 12/17 e 

06/2018 (id 14408555); - email enviado ao setor administrativo da 

requerida (id 14780228) - termo de entregas das chaves diante da 

rescisão antecipada do atual contrato de locação (id 15416974) Com 

efeito, diante da alegação da parte autora de que não conhece, muito 

menos autorizou, a transferência da titularidade para a Sra. Thays, 

cumpria à requerida comprovar, à luz do disposto no art. 373, II, do Código 

de Processo Civil, a legitimidade do procedimento adotado para alteração 

da titularidade, o que, não restou comprovado nos presentes autos. 

Sabe-se que para realizar a transferência de titularidade em casos de 

imóveis alugados é necessário levar a concessionária, o contrato de 

locação, a conta de energia elétrica do imóvel, além dos documentos 

pessoais. Ora, se a própria requerida informa ser indispensável a 

apresentação de contrato de locação, considera-se ter havido falha na 

prestação de seus serviços ao proceder a transferência da titularidade 

para a Sra. Thays sem que houvesse efetiva comprovação de tais 

requisitos, correspondendo, portanto, à prestação de um serviço não 

solicitado. Outrossim, conforme se depreende do documento juntado no id 

14780228 foi enviado ao setor administrativo da requerida, toda a 

documentação necessária a readequar a titularidade da unidade 

consumidora, o que sequer foi analisado. É evidente a falha na prestação 

de serviços por parte da requerida ao proceder a transferência de 

titularidade das contas sem o fornecimento dos documentos e sem que 

estivessem reunidos os requisitos que ela própria elenca como 

necessários para que tal ato se aperfeiçoe, sendo este o cenário 

existente nos autos, dada a ausência de prova de que a autora – então 

titular – autorizou a modificação da titularidade para a Sra. Thays, através 

de contrato de locação e de que esta exibiu tal contrato ou outro 

documento que evidenciasse sua condição de locatária. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO 

NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE 

CONSUMIDORA PARA O NOME DO AUTOR SEM ANUÊNCIA DESTE. 

AUTOR QUE NUNCA RESIDIU NO LOCAL E NEM TINHA QUALQUER 

LIGAÇÃO COM O IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. CULPA CONCORRENTE DA EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0027487-77.2013.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - 

Rel.: LETICIA GUIMARAES - J. 04.12.2014) Quanto ao dano moral a 

requerida não nega que o fornecimento de energia elétrica esteja 

suspenso, tornando-se tal fato, portanto, incontroverso. Como é sabido, 

tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a 

responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da 

teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade 

objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que 

estatui: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Dessa forma, 

para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal 

entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge 

naturalmente a obrigação indenizatória. Com efeito, a requerida na 

qualidade de concessionária de serviço público e fornecimento de energia 

elétrica, tem o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, 

de modo que é sua a responsabilidade de manutenção, conservação e 

funcionamento das redes de energia elétrica. Na hipótese, houve a 

transferência indevida da titularidade da unidade consumidora à pessoa 

estranha que inviabilizou a transferência da titularidade para a locatária 

que era de direito e, não bastasse isso, houve o corte no fornecimento do 

serviço, deixando a usuária desabastecida. É importante também destacar 

que com o corte no fornecimento de energia, a atual locatária, Sra. Lozenil, 

RESCINDIU o contrato de locação e entregou as chaves, ante a 

impossibilidade de permanecer no imóvel. (id 15416947 e id 15416974), o 

que certamente gerou prejuízos de ordem financeira a autora que se viu 

obrigada a aceitar a rescisão antecipada. Dessa forma, diante do conjunto 

fático-probatório produzido nos autos, é possível reconhecer o evento 

danoso e a ilicitude da conduta da requerida, traduzida na atitude 

equivocada de transferir a titularidade da unidade consumidora de energia 

para nome de terceiros e ainda desligá-la sem qualquer embasamento 

legal. Nesse sentido, é o entendimento do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGISA – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – (...) – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – (...) 1. Nos termos do art. 

333, II, do CPC, independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à 

Concessionária demonstrar que não houve a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica. (...) 3. “A finalidade da indenização por danos morais, 

por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos 

prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que 

se repita a conduta tida como ilícita” (TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 

106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes – Julg. 20/07/2009). 4. Em 

consonância com a mais abalizada jurisprudência do STJ, que deu 

interpretação ampliativa à Súmula nº 362 daquele sodalício, a correção 

monetária incidente sobre a condenação por danos morais deve ser 

computada a partir da fixação em definitivo do quantum. (Ap 161544/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) Quanto ao valor da 

condenação, há que se frisar que o arbitramento da indenização deve 

pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, 

as condições dos envolvidos, considerando, ainda, o caráter pedagógico 

e repressor da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática 

desidiosa que os ensejou. Com efeito, a indenização do dano moral deve 

considerar as condições pessoais do ofensor (concessionária de energia 

elétrica) e da ofendida (idosa e proprietária de imóvel para locação), a 

intensidade de dolo ou culpa (corte irregular da energia elétrica) e a 

gravidade dos efeitos (suspensão do fornecimento de energia elétrica que 

culminou com a rescisão do contrato atual de locação), para que o 

resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão 

elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima. Dessa forma, 

considerando que o montante indenizatório deve atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das 

ações desta natureza, o valor arbitrado a título de indenização de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequada ao caso Já quanto a 

obrigação de fazer no sentido de transferir os débitos em nome da Sra. 

Thays Sousa Guimarães para o Sr. Bruno de Oliveira Cunha, não se 

mostra pertinente, visto que a obrigação decorrente dos serviços de 

energia é propter personam, e não propter rem, não se transmitindo com a 

propriedade ou a posse da unidade consumidora. Inclusive nesse sentido 

já se manifestou o C.STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM 

MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. 

Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por 

serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter 

rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do 

serviço. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em 

que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado 

não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal 

conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos 

autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (AgRg no 

AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017) Portanto, os 
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débitos pretéritos em nome de terceira não podem ser transferidos para o 

locatário que residiu no imóvel durante o período. Por outro lado, tais 

débitos também não podem permanecer vinculados a unidade 

consumidora, razão pela qual deverá a requerida proceder o 

restabelecimento no fornecimento de energia, sob pena de incidência de 

multa diária. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples 

legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condeno ainda a requerida 

a obrigação de fazer, no sentido de restabelecer o fornecimento da 

energia elétrica na unidade consumidora nº 6/392328-1 no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia de descumprimento 

limitado a alçada do juizado especial cível. Deixo de condenar a Reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000343-31.2017.8.11.0024. REQUERENTE: POSTO CENTRAL LTDA - EPP 

REQUERIDO: RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Não acolho a 

justificativa colacionada pela patrona do autor no id 948817, haja vista que 

as razões trazidas por ela apenas dizem respeito a sua impossibilidade de 

comparecimento em audiência e não do autor propriamente dito, a qual 

presença é obrigatória. Sabe-se que a ausência de advogado ao ato 

(audiência de conciliação) não obsta a sua realização, sobretudo, por não 

ser a sua presença imprescindível processualmente. Outrossim, pelo que 

se denota do Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento obrigatório é 

apenas do autor e não do seu causídico. Desta forma, o artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Assim sendo, não tendo comparecido a audiência 

de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-21.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO PEREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE LUIS CAMPOS DEBONA OAB - MT0016902A (ADVOGADO(A))

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010297-21.2013.8.11.0024. REQUERENTE: ALVINO PEREIRA SIQUEIRA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Recebo a petição 

constante do id 1132156 como impugnação ao cumprimento de sentença 

que BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A promove em face de ALVINO 

PEREIRA SIQUEIRA. Com razão o impugnante. Não há astreinte a ser 

executada. Sabe-se que o instituto da multa diária existe como remédio 

para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da 

fixação das astreinte é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a 

parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão 

judicial, não podendo implicar enriquecimento sem causa da outra parte. 

Contudo, analisando os elementos probatórios constantes dos autos não 

há como avaliar se efetivamente o impugnante deixou de cumprir a 

obrigação determinada. Vê-se que que o impugnado pleiteia a execução 

no valor de R$ 31.520,00 sustentando a aplicação da astreinte por não ter 

o impugnante procedido a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando a petição constante do id 1132154, pagina 02, 

extrai-se o seguinte trecho: “Excelência, apesar do deferimento da medida 

antecipatória, e ainda, da eventual aplicação da multa, o executado não 

cumpriu aos termos da sentença e não procedeu as baixas determinadas 

pelo Juízo, conforme se colhe do extrato do SPC em anexo, o que enseja a 

aplicação da multa astreinte, e via de conseqüência, a execução desta.” 

(com grifos no original) No entanto, esse extrato do SPC não foi 

apresentado. Assim, não há como aferir se realmente a obrigação não foi 

cumprida, visto que ao solicitar a execução da astreinte era dever do 

impugnado demonstrar cabalmente ao juízo tal descumprimento. Dessa 

forma, ante a ausência de prova que demonstre o inadimplemento da 

obrigação imposta na sentença, não devem incidir a astreinte, a fim de 

evitar enriquecimento ilícito da parte contrária. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da presente impugnação, declarando 

extinta a execução relativa a astreinte. ISENTO de custas e honorários na 

forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 08 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-92.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DO CARMO RODRIGUES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010279-92.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

EDINEI DO CARMO RODRIGUES Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

procedimento dos Juizados Especiais prevê expressamente a extinção do 

processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de 

inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 4º). Até o 

presente momento todas as diligências empreendidas no sentido de se 

localizarem bens penhoráveis restaram frustradas (ID 15103306), e o 

exequente intimado para manifestar quanto a existência de outros bens 

passíveis de penhora, pugnou pela extinção do feito (id 15769573). Ante o 

exposto e considerando a ausência de bens penhoráveis, opino pela 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 08 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010314-23.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI HELIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR HELIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010314-23.2014.8.11.0024. REQUERENTE: DAVI HELIO CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: NESTOR HELIO DA SILVA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar 

(ID 1146690): “Determino a intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Todavia, o reclamante se 

manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: “Certifico que o 

aviso de recebimento referente à carta de intimação ID 11327972 não foi 

devolvido até a presente data. Além disso, certifico que, conforme consta 

da certidão do Oficial de Justiça ID 3721031, o promovente Davi Helio 

Conceição da Silva não foi encontrado e se mudou de endereço, e desde 

que protocolou a ação não mais se manifestou acerca do interesse no 

prosseguimento do feito. Dessa forma, promovo os autos conclusos para 

deliberaçãoes. Chapada dos Guimarães-MT, 3 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária”. Trata-se de Alvará 

Judicial movido por DAVI HELIO CONCEIÇÃO DA SILVA, em análise 

minuciosa do processo verifico que após a resposta do oficio realizada 

pelo Banco Bradesco informando não ter na conta corrente saldo 

remanescente a ser restituído (id 1146688), o autor não mais se 

manifestou nos autos. Verifica-se que desde 2015 o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;” Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de Outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-65.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO ALVES CANOFF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA OAB - MT12255/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010393-65.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIA VIEIRA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: LOURENCO ALVES CANOFF Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Audiência de instrução e julgamento realizada em 15/12/2017, com 

acolhida de testemunho. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo. Vale, 

neste ponto, observar que qualquer alegação de ausência de 

pressupostos processuais é despida de fundamento porque os 

argumentos declinados não guardam qualquer relação com o que se 

entende por tal instituto processual. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Apesar da 

alegação da parte reclamada quanto ao prazo exíguo para realização de 

intimação das testemunhas insta pontuar o que foi determinado pela turma 

recursal: TRU-MT SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 

(quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017). PRELIMINAR - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR O reclamado alega que o acidente não foi 

causado por sua culpa, todavia, a culpa deve ser apreciada no mérito da 

demanda, rejeito a preliminar arguida. Apreciadas a preliminar, passo a 

análise de MÉRITO. Compulsando os autos verifico que o reclamado não 

compareceu à audiência de instrução e julgamento, muito embora tenha 

sido devidamente intimado através de sua causídica, conforme se infere 

do id 10994365, razão pela qual entendo que a decretação da sua revelia 

no presente caso é medida de rigor. Assim sendo restam incontroversos 

os fatos e documentos da exordial, conforme determina o artigo 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Pois bem. Trata-se de ação de dano ilícito 

causado por acidente de trânsito que ANTONIA VIEIRA DE AZEVEDO e 

ELOISE EDITH DE AZEVEDO PEREIRA DA CUNHA promovem contra 

LOURENCO ALVES CANOFF, noticiando que no dia 07/10/2014, ELOISE 

EDITH DE AZEVEDO PEREIRA DA CUNHA conduzia uma motocicleta, 

modelo Honda, Placa KAU-6662, na Rodovia Emanuel Pinheiro (251), 

sentido Chapada/Cuiabá, quando a condutora ao fazer a manobra de 

conversão para a esquerda, foi para o encostamento deu seta e fez a 

conversão. Quando já estava saindo da pista, o Requerido estava 

fazendo uma ultrapassagem, com seu veículo Citroen, ano 2104, que 

abalroou no pneu traseiro, ocasionando danos físicos e materiais. Alega 

ainda que o Requerido retirou a moto que permaneceu na chácara em 

frente o acidente e não mais deu satisfações para a Requerente. A parte 

ANTONIA VIEIRA DE AZEVEDO mãe da condutora estava na garupa e foi 

derrubada com a colisão dos veículos. O reclamado alega que no momento 

da colisão tinha boa visibilidade e transitava na pista com permissão para 

ultrapassagem, percebeu que não havia veículos em sentido contrário, 

deu seta no veículo e entrou na pista da esquerda na velocidade permitida 

para ultrapassar um veículo que se encontravam a sua frente, quando já 

se encontrava se aproximando da finalização da ultrapassagem, dando 
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seta e na posição de retorno para a pista da direita, se deparou com uma 

moto atravessando a pista para a esquerda. Deste modo, ao avistar a 

moto que se encontrava atravessando lentamente a pista, logo a sua 

frente, reduziu bruscamente a velocidade e com muita agilidade e destreza 

colocou o veículo em retorno para a pista a direta, evitando o choque 

frontal com a motocicleta conduzida pela Autora. No dia 15 de Dezembro 

de 2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento pela Juíza Leiga 

que determinou a conexão das causa dos processos n° 

8010394-50.2015.8.11.0024 e 801039365.2015.8.11.0024, foram ouvidas 

as reclamantes de ambos processos, testemunha Luis Robertino da Silva 

Soares e Robson Luis Barbosa, o reclamado não compareceu ao ato 

mesmo devidamente cientificado. O instituto da responsabilização civil se 

encontra inserido no direito das obrigações, pois consiste na obrigação do 

agente causador do dano de indenizar a vítima que suportou um prejuízo. 

A informação supracitada é amparada pela doutrina contemporânea, de 

acordo com os ensinamentos de Silvio Rodrigues em sua obra Direito Civil: 

responsabilidade civil, que ao se utilizar das lições de Savatier conceitua o 

instituto jurídico abordado “como a obrigação que pode incumbir uma 

pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato 

de pessoas ou coisas que dela dependam”. Corrobora com o 

entendimento acima descrito Sérgio Cavalieri Filho, que também se valendo 

das lições de Savatier declara que a responsabilidade civil “designa o 

dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de um 

outro dever jurídico”, ou seja, a responsabilidade consiste num dever 

jurídico sucessivo da necessidade de reparação do dano gerado pela 

violação de um dever jurídico originário. Pois bem. A prova colhida na 

audiência de instrução e julgamento é esclarecedora, as duas 

testemunhas foram decisivas para atribuição de culpa no evento, as 

oitivas esclareceram que o veículo do reclamado estava fazendo uma 

ultrapassagem proibida e desatenta, sobre a questão o Código de Trânsito 

Brasileiro no art. 29 IX: “A ultrapassagem de outro veículo em movimento 

deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as 

demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser 

ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda”. 

Acresço que a tese defensiva nada comprovou em contraposição à 

versão autoral, e a alegação de que a autora obstou a passagem do réu 

ao iniciar manobra de conversão, não o ampara, pois, não provou a teor 

do art. 373, II do NCPC, que a autora não a tenha efetivado de forma 

adequada com a parada e sinalização, pelo contrário a prova testemunhal 

comprova que a autora sinalizou a conversão e realizou o procedimento 

nos termos do que preceitua o CTB. Outrossim, o artigo 29, §2º do CTB é 

claro ao afirmar que respeitadas as normas de circulação, os veículos de 

maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, 

conforme se segue: “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres 

abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) § 2º 

Respeitadas as 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”. In casu, resta 

patente e inequívoco a ilicitude dos atos praticados, sendo flagrante a 

existência de todos os pressupostos ensejadores da responsabilidade 

civil objetiva da requerida: ato ilícito, dano e nexo causal, devendo a 

empresa ré ser penalizada por suas condutas. Insta salientar, que ficou 

provada a alegação de que o reclamado se dispôs a pagar pelos danos, 

todavia deixou as autoras desamparadas, sendo que até o momento não 

consertou a moto ou apresentou proposta para dirimir a situação. O ato 

ilícito vem descrito no art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

caso dos autos, o acidente de trânsito que ocasionou as lesões e os 

danos materiais encontra-se comprovado nos autos, seja pelo Boletim de 

Ocorrência, pelo termo de declarações das testemunhas e reclamantes. A 

parte não requereu a restituição do valor do automóvel, pois alegou em 

audiência que a sucata está encostada até o momento. A jurisprudência é 

forte em estabelecer os danos morais em determinados casos, vejamos: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

ACIDENTE DE TRANSITO. VEÍCULO QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DA 

MOTOCICLETA AO ADENTRAR EM RODOVIA ESTADUAL DE GRANDE 

MOVIMENTO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. VELOCIDADE EXCESSIVA DA 

MOTOCICLETA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE 

REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DAS LESÕES 

CORPORAIS SOFRIDAS PELO DEMANDANTE. VALOR DE INDENIZAÇÃO 

FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELA EXTENSÃO DA OFENSA 

À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO 

CIRÚRGICO E DE FISIOTERAPIA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Recurso Cível Nº 71005251988, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

28/08/2015). TJ-RS - Recurso Cível 71005251988 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 01/09/2015 As reclamantes sofreram danos com a colisão, 

sendo eles escoriações pelo corpo e fraturas nos termos do Boletim de 

Ocorrência emitido pela autoridade policial na data de 07/10/2014. No que 

tange ao valor da indenização pelo dano moral sofrido, tenho que o mesmo 

deve ser fixado em observância à capacidade financeira do ofensor, o 

grau da ofensa e a sua repercussão. Com efeito, a indenização não 

poderá ser inexpressiva a ponto de nada representar para o causador do 

dano nem tão exacerbada para que não se transforme em fonte de 

enriquecimento da vítima, mas sempre observando o caráter punitivo do 

ato e retributivo da ofensa. Certo é que não há como transformar a dor em 

dinheiro, pois não se tem como medir de forma objetiva o sofrimento alheio, 

servindo assim a indenização como um acalento ao ofendido. Tenho, 

portanto, que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente a 

reparar o dano moral sofrido por cada reclamante, levando-se em 

consideração a capacidade financeira do reclamado e a qualidade da 

ofensa perpetrada as requerentes que sofreram danos e foram 

encaminhadas ao hospital, ficando temporariamente inaptas para o 

exercício de suas atividades habituais. PEDIDO CONTRAPOSTO Diante das 

razões que fundamentam o acolhimento do pedido da autora, a 

improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, nos 

termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR o condutor LOURENCO 

ALVES CANOFF a pagar a cada uma das reclamantes R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC-IBGE a contar desta sentença, com a incidência de juros de 1% ao 

mês, a contar da data do evento danoso, (Súmulas nºs 362 e 54 do STJ). 

DETERMINO o apensamento do processo n° 8010394-50.2015.8.11.0024 

aos presentes autos por força de conexão das demandas. Quanto ao 

pedido contraposto, opino pela sua improcedência. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000725-24.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALESSANDRA CRISTINA 

GONCALVES KURCHINSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO As preliminares suscitadas pelo 

requerido se confundem com o mérito e assim serão apreciadas. Trata-se 

o caso de Ação de Indenização de Ressarcimento Financeiro, Danos 

Materiais do Plano Brasil Prev Junior PGBL que ALESSANDRA CRISTINA 

GONÇALVES KURCHINSKI promove em face de BANCO DO BRASIL S/A. 

Menciona a autora que no ano de 2004 recebeu correspondência do réu 
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noticiando o lançamento de novos planos de investimentos, quais sejam, 

PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL – Vida Gerador de 

Benefício Livre. Afirma que em 01/03/2006 ante a insistência do gerente, 

Sr. Gilmar José de Carvalho aplicou R$ 9.500,00 tendo como beneficiária 

sua filha Caroline Gonçalves Kurchnski, no plano PGBL (matricula n. 

0007168170). No entanto, diante de um equívoco do gerente constou 

como beneficiária Jacqueline Gonçalves Kurchinski que já era beneficiaria 

em outro plano de previdência privadas (matricula n. 0007158716). 

Discorre que foi informada pelo gerente que para desfazer a alteração da 

beneficiária teria que esperar um ano, e, transcorrido tal prazo ao se dirigir 

a agência foi informada por outro funcionário que a modificação da 

beneficiária seria impossível. Argumenta que ao efetivar a portabilidade 

para outra instituição financeira que descobriu ter sido enganada pelo réu. 

Afirma que em todo o período contratado não recebeu qualquer 

comunicado do réu informando sobre o investimento, sendo que o primeiro 

extrato apenas lhe foi enviado no ano de 2017 constando como saldo o 

valor de R$ 10.613,70. Assim, alega que os juros e demais encargos 

incidentes no valor investido estão incorretos, são abusivos e que no 

momento da contratação não fora informada da incidência dos mesmos. 

Também discorda do plano que lhe foi oferecido como mais rentável, 

informando que o plano PVBL seria o mais apropriado para o seu perfil. Ao 

final pretende reaver o prejuízo da rentabilidade liquida equivalente a 100% 

que estima ser o valor de R$ 11.249,50. Em sede de contestação o réu 

refuta todos os argumentos pugnando pela improcedência do pedido. 

Primeiramente cabe destacar que nestes autos a autora se insurge em 

relação ao PLANO PGBL, matrícula 0007168170 em que foi realizado 

depósito no valor de R$ 9.500,00 no dia 01/03/2006, existindo dois 

questionamentos principais: o primeiro em relação as taxas e o imposto 

cobrados e o segundo em relação ao resgate efetuado no ano de 2007 

que não foi solicitado, nem autorizado por ela. Quanto a questão da 

cobrança das taxas e imposto, não assiste razão a autora. Conquanto o 

instrumento contratual celebrado entre as partes encontra amparo nas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que reconhecida a 

relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova não 

resulta em determinar que a parte contrária produza prova que, em regra 

estaria a cargo da parte que a requereu, nos termos do art. 333, I, do 

antigo CPC. Logo, o ônus da prova incumbe a autora quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora. A autora alegou que realizou 

a aplicação do valor de R$ 9.500,00 em março de 2006, tendo inclusive 

efetuado a transferência, por meio do sistema de portabilidade, dos 

valores aplicados para outro banco (id 10814947, página 13). Todavia, 

apresentou sua irresignação, com a propositura da presente ação em 

2017. O lapso temporal de mais de ONZE anos entre a efetivação da 

aplicação e a propositura da ação pressupõe a anuência tácita da autora 

com a aplicação realizada, ainda que tenha havido certo desencontro de 

informações entre as partes. Ressalte-se que, se a autora não estivesse 

realmente de acordo com a aplicação no plano PGBL caberia a ela 

interpelar o réu de forma veemente tão logo assim verificou que a sua 

vontade não foi atendida pelo réu, e não após mais de ONZE anos da 

referida transação, a fim de que a situação fosse adequada conforme seu 

interesse. De se notar que de acordo com o artigo 111 do Código Civil: 

Artigo 111. "O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os 

usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade 

expressa". Frise-se que o lastro da boa-fé é imprescindível, tanto por 

parte de quem silencia, como por parte daquele que recebe o silêncio, tal 

qual no caso destes autos. É preciso levar em conta a convicção 

inspirada pela autora de que a ação negativa de seu silêncio pelo lapso de 

mais de onze anos foi no sentido de ter aceitado a aplicação tal como 

realizada. Já em relação a alegação de ter o réu omitido informação sobre 

o regime tributário da aplicação não tem o condão de impor qualquer 

responsabilidade indenizatória a ele. Ninguém pode alegar o 

desconhecimento de norma legal, sendo que para facilidade das pessoas 

há relevantes serviços de advocacia que permitem, quer pagos, quer por 

conta do Estado, a informação que se faça necessária a quem dela 

precisar. Com o maior respeito, não se consegue entender presente na 

espécie dos autos relação direta entre a atuação do réu nos negócios 

referidos e o prejuízo alegado pela autora. Não há elementos que amparem 

a alegação de ter sido a aplicação pela autora no PGBL como decorrente 

de atuação abusiva por parte do réu. Inclusive porque além do plano PGBL 

aqui discutido, a autora possui outros dois, conforme noticiado nos áudios 

anexados ao processo. A responsabilidade dos bancos é objetiva, sem 

dúvida alguma, mas necessita que o fato seja de tal modo que indique a 

relação de causa e efeito entre o negócio e o resultado provocado. A 

evolução mais vantajosa dos investimentos não pode ser fator de 

responsabilidade do réu. Seria até razoável entender pela razão da 

autora, mas desde que sua providência fosse logo que adquiriu o plano ou 

ainda no ano seguinte, já que a autora informa em sua inicial que após um 

ano retornou a agência para tentar a troca da beneficiária. O tempo 

decorrido não permite chegar à mesma conclusão, ou melhor, o tempo 

decorrido leva à conclusão diversa, de ter a autora concordado com a 

aplicação e esperado para auferir o seu rendimento. Por outro lado, 

quanto ao resgate efetuado no ano de 2007, com razão a autora. 

Analisando detidamente os áudios apresentados pela autora, mais 

precisamente o constante no id 10881722, o atendente informa a 

realização do resgate da importância de R$ 3.139,20 em 12/07/2007 o qual 

a autora nega terminantemente ter solicitado ou ainda autorizado. Em 

assim sendo, diante da negativa da autora quanto a realização do resgate, 

deveria o réu ter trazido aos autos provas ou mesmo indícios de que o 

resgate foi legítimo ou ainda por ela solicitado, quedando-se inerte. Com 

isso, evidente a falha na prestação do serviço, devendo o réu proceder a 

devolução do valor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para que o requerido seja condenado a restituir a autora o valor 

de R$ 3.139,20 (três mil cento e trinta e nove reais e vinte centavos), 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o resgate não 

autorizado (12/07/2007) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000723-54.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALESSANDRA CRISTINA 

GONCALVES KURCHINSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO As preliminares suscitadas pelo 

requerido se confundem com o mérito e assim serão apreciadas. Trata-se 

o caso de Ação de Indenização de Ressarcimento Financeiro, Danos 

Materiais do Plano Brasil Prev Junior PGBL que ALESSANDRA CRISTINA 

GONÇALVES KURCHINSKI promove em face de BANCO DO BRASIL S/A. 

Menciona a autora que no ano de 2004 recebeu correspondência do réu 

noticiando o lançamento de novos planos de investimentos, quais sejam, 

PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL – Vida Gerador de 

Benefício Livre. Afirma que em 07/02/2006 ante a insistência do gerente, 

Sr. Gilmar José de Carvalho aplicou R$ 5,000,00 tendo como beneficiária 

sua filha Jacqueline Gonçalves Kurchinski, no plano PGBL (matricula n. 

00071587160). Argumenta que ao efetivar a portabilidade para outra 

instituição financeira que descobriu ter sido enganada pelo réu. Afirma 

que em todo o período contratado não recebeu qualquer comunicado do 

réu informando sobre o investimento, sendo que o primeiro extrato apenas 
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lhe foi enviado no ano de 2017 constando como saldo o valor de R$ 

14.333,70. Assim, alega que os juros e demais encargos incidentes no 

valor investido estão incorretos, são abusivos e que no momento da 

contratação não fora informada da incidência dos mesmos. Também 

discorda do plano que lhe foi oferecido como mais rentável, informando 

que o plano PVBL seria o mais apropriado para o seu perfil. Ao final 

pretende o ressarcimento das perdas econômicas que venha a ter no 

resgate da aplicação. Em sede de contestação o réu refuta todos os 

argumentos pugnando pela improcedência do pedido. Pois bem. Sem razão 

a autora. Conquanto o instrumento contratual celebrado entre as partes 

encontra amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

que reconhecida a relação de consumo entre as partes, a inversão do 

ônus da prova não resulta em determinar que a parte contrária produza 

prova que, em regra estaria a cargo da parte que a requereu, nos termos 

do art. 333, I, do antigo CPC. Logo, o ônus da prova incumbe a autora 

quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A autora 

alegou que realizou a aplicação do valor de R$ 5.000,00 em fevereiro de 

2006, tendo inclusive efetuado a transferência, por meio do sistema de 

portabilidade, dos valores aplicados para outro banco (id 10787631, 

página 1). Todavia, apresentou sua irresignação, com a propositura da 

presente ação em 2017. O lapso temporal de mais de ONZE anos entre a 

efetivação da aplicação e a propositura da ação pressupõe a anuência 

tácita da autora com a aplicação realizada, ainda que tenha havido certo 

desencontro de informações entre as partes. Ressalte-se que, se a 

autora não estivesse realmente de acordo com a aplicação no plano PGBL 

caberia a ela interpelar o réu de forma veemente tão logo assim verificou 

que a sua vontade não foi atendida pelo réu, e não após mais de ONZE 

anos da referida transação, a fim de que a situação fosse adequada 

conforme seu interesse. De se notar que de acordo com o artigo 111 do 

Código Civil: Art. 111. "O silêncio importa anuência, quando as 

circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a 

declaração de vontade expressa". Frise-se que o lastro da boa-fé é 

imprescindível, tanto por parte de quem silencia, como por parte daquele 

que recebe o silêncio, tal qual no caso destes autos. É preciso levar em 

conta a convicção inspirada pela autora de que a ação negativa de seu 

silêncio pelo lapso de mais de onze anos foi no sentido de ter aceitado a 

aplicação tal como realizada. Por outro lado, a alegação de ter o réu 

omitido informação sobre o regime tributário da aplicação não tem o 

condão de impor qualquer responsabilidade indenizatória a ele. Ninguém 

pode alegar o desconhecimento de norma legal, sendo que para facilidade 

das pessoas há relevantes serviços de advocacia que permitem, quer 

pagos, quer por conta do Estado, a informação que se faça necessária a 

quem dela precisar. Com o maior respeito, não se consegue entender 

presente na espécie dos autos relação direta entre a atuação do réu nos 

negócios referidos e o prejuízo alegado pela autora. Não há elementos que 

amparem a alegação de ter sido a aplicação pela autora no PGBL como 

decorrente de atuação abusiva por parte do réu. Inclusive porque além do 

plano PGBL aqui discutido, a autora possui outros dois, conforme noticiado 

nos áudios anexados ao processo. A responsabilidade dos bancos é 

objetiva, sem dúvida alguma, mas necessita que o fato seja de tal modo 

que indique a relação de causa e efeito entre o negócio e o resultado 

provocado. A evolução dos investimentos não pode ser fator de 

responsabilidade do réu. Seria até razoável entender pela razão da 

autora, mas desde que sua providência fosse logo que adquiriu o plano. O 

tempo decorrido não permite chegar à mesma conclusão, ou melhor, o 

tempo decorrido leva à conclusão diversa, de ter a autora concordado 

com a aplicação e esperado para auferir o seu rendimento. Outrossim, a 

autora aplicou em 2006 o valor de R$ 5.000,00 e no ano de 2017 o 

rendimento já perfazia a importância de R$ 14.181,00, isto é, por se tratar 

de plano a longo prazo, a rentabilidade está de acordo com o contratado 

não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada. DISPOSITIVO Posto 

isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Diante dos documentos apresentados, a autora não pode 

ser considerada hipossuficiente, razão pela qual opino pelo indeferimento 

do pedido de justiça gratuita. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-05.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FIGUEIREDO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE MARCIA MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

SAGA VEÍCULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - MT0000897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010052-05.2016.8.11.0024. REQUERENTE: SIRLEI FIGUEIREDO MIRANDA 

REQUERIDO: SAGA VEÍCULOS, DARLENE MARCIA MARTINS DE FREITAS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório pelo art. 38 da lei n. 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. - Da síntese fática necessária Trata-se o 

presente caso de ação de indenização por danos morais que SIRLEI 

FIGUEIREDO MIRANDA promove em face de DARLENE MARCIA MARTINS 

DE FREITAS e SAGA VEÍCULOS. Argumenta a autora que em 22/09/2013 

vendeu para a primeira requerida o veículo FIAT/UNO MILE FIRE FLEX, ano 

e modelo 2006, placa KAU 3449, CHASSI 9BD15802764873031 não sendo 

efetuada a transferência do veículo, mesmo estando a ré de posse do 

recibo de transferência devidamente preenchido. Relata ainda que a 

primeira requerida posteriormente repassou o veículo a segunda requerida 

que repassou a terceiros, não havendo em nenhuma das ocasiões a 

transferência da propriedade do veículo. Afirma que ante a inexistência da 

transferência, passou a receber as multas e as pontuações por infrações 

de trânsito vinculadas ao veículo, sendo que devido a tal fato acabou por 

perder sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Assim, ao final dentre 

outros pedidos, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. Devidamente citados, a primeira 

requerida confirma que adquiriu o veículo descrito na inicial na data 

indicada, no entanto, afirma que não realizou a transferência, visto que o 

veículo estava alienado fiduciariamente, o que inviabilizava o procedimento 

e após o pagamento de 16 parcelas do financiamento, repassou o veículo 

ao segundo requerido como parte do pagamento para aquisição de um 

novo automóvel. Já o segundo requerido nega ter qualquer relação com os 

fatos apresentados, requerendo através de preliminar sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da ação e no mérito, a improcedência do 

pedido por inexistir qualquer documento que prove a suposta relação 

existente entre as partes. - Preliminar / Ilegitimidade passiva do segundo 

requerido Com razão o segundo requerido. Em que pese todos os 

argumentos esboçados tanto pela autora quanto pela primeira requerida, é 

de se notar que inexiste qualquer prova documental que demonstre a 

relação entre o segundo requerido e os fatos apresentados. Quando se 

discute a indenização por danos decorrentes de alienação de veículo e 

posterior cumulação de multas e pontos na CNH do antigo comprovador, a 

principal prova é o Recibo de Transferência do Veículo que foi anexado no 

id 1164526 e, conforme pode lá ser identificado, a compradora foi a 

primeira requerida, não havendo qualquer indicio de prova de que o 

segundo requerido tenha participado da negociação. Em relação aos fatos 

trazidos na contestação pela primeira requerida, não há qualquer prova 

documental que os embase, já que o boletim de ocorrência (id 1425017) 

não pode ser levado em consideração por ser relato unilateral destituído 

de força probante, e, o documento lançado no id 1425029 apenas informa 

que foi dado como pagamento um veículo usado sem qualquer descrição. 

Outrossim, foi oportunizado as partes produzirem provas testemunhais 

através da realização da audiência de instrução, sendo que a requerente 

e a segunda requerida protestaram pela sua não realização e a primeira 

requerida sequer se manifestou, demonstrando total falta de interesse em 

esclarecer os pontos controvertidos da contenda. Desta forma, tanto a 

requerente quanto a primeira requerida não se desincumbiram do ônus de 

provar o fato constitutivo do seu direito em relação ao segundo requerido, 
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já que o mesmo negou sua relação com os fatos. Com isso, opino pelo 

acolhimento da preliminar suscitada, julgando a ação extinta sem 

resolução de mérito em relação ao segundo requerido SAGA VEÍCULOS. - 

Mérito Melhor sorte não assiste a autora quanto ao mérito. Analisando 

detidamente todos os documentos juntados aos autos, é incontroversa a 

venda do veículo a primeira requerida, bem como a alienação fiduciária do 

bem em favor do Banco Bradesco S/A (id 1164523). É fato que a 

propriedade do veículo automotor, opera-se pela tradição de coisa móvel. 

Entretanto, a transferência à terceiro de veículo gravado como 

propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (neste caso o Banco 

Bradesco), é ato de clandestinidade incapaz de motivar a posse, 

conforme determina o artigo 1.208 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.208. 

Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como 

não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão 

depois de cessar a violência ou clandestinidade.” Segundo o mestre 

Orlando Gomes, em sua obra: Direitos Reais, a alienação fiduciária 

define-se como o “contrato por via do qual o fiduciante adquire, em 

confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-lo”, obtendo 

a denominada propriedade resolúvel, o fiduciante é ao mesmo tempo 

comprador e depositário. Ao contratar o financiamento, a autora 

resguardou para si a posse durante o período de cumprimento do 

contrato. Assim, não tenho havido anuência na cessão pelo Banco 

Bradesco, continuou a autora responsável por todos os débitos, bem 

como as multas que incidiram no veículo, já que como supra asseverado, 

não houve transmissão legítima da posse. Os fatos que se extraem dos 

autos são que a autora vendeu o veículo a primeira requerida que assumiu 

a obrigação de pagar o restante das parcelas do financiamento e 

transferir o bem para o seu nome, as quais não cumpriu, repassando o 

veículo a terceiros. Assim, no caso presente, tem-se que a autora agiu 

com desídia, deixando de tomar providencias a seu encargo, pois vendeu 

o veículo a primeira requerida sem providenciar a regularização junto à 

financiadora, transferindo o próprio contrato de financiamento, assumindo 

o risco de inadimplência ou ainda da venda do veículo a terceiros. A 

autora não detinha legitimidade para a venda do bem, tendo em vista ser 

mera possuidora direta, sendo a propriedade do credor fiduciário, isto é o 

Banco Bradesco S/A; assim, efetivamente agiu irregularmente a autora, 

vez que como fiduciante, não poderia ter vendido o veículo, configurando 

tal negócio como ilícito. Neste sentido: “Sem a comunicação ou anuência 

do credor fiduciante, o ato de venda de veículo que estava alienado 

fiduciariamente a terceiros se configura como ilícito. Pouco importa 

quaisquer outras providencias tomadas, já que a propriedade do veículo 

não pertencia ao recorrente, e sim, ao Banco Fiat. E, como o recorrente 

não cumpriu essa obrigação, foi vítima da própria desídia, impondo-se-lhe 

as cominações previstas no caso de ultrapassar o limite de 20 pontos em 

face de infrações de transito cometidas por terceiro, todas elas (fls. 

17/19) anteriores a data de quitação das parcelas do contrato de 

financiamento, não se podendo falar em dano moral causado por ato ilícito 

praticado por terceiro.” (Ap. 9176915-38.2006.8.26.0000, rel. Des. Mello 

Pinto, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.11) Desta forma, assumiu o 

risco de a primeira requerida repassar o bem a terceiros sem ter realizado 

a transferência. Denota-se que foi a própria autora que deu causa as 

suas perdas. Neste sentido: COMPRA E VENDA VEÍCULO 

TRANSFERENCIA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE INSCRICAO NO 

SERASA DANO MORAL INDENIZACAO INDEVIDA RECURSO IMPROVIDO. 

Efetivamente agiu irregularmente o recorrente, vez que como fiduciante, 

havia impeço de alienar o veículo a terceiro, posto que a transferência 

demandava anuência do credor fiduciário, não o fazendo, assumiu o risco 

do inadimplemento. (Ap. 0101507-45.2010.8.26.0651, 35ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 26/03/12, Relator – 

Clóvis Castelo). Portanto, “se a vítima contribui com ato seu na construção 

dos elementos do dano, o direito não se pode conservar alheio a essa 

circunstância. Da ideia de culpa exclusiva da vítima, chega-se à 

concorrência de culpa, que se configura quando ela, sem ter sido a 

causadora única do prejuízo, concorreu para o resultado". (Pereira, Caio 

Mário da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p.298). Improcede, pois, o pedido indenizatório. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 19 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELRITA DE MACEDO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000124-81.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADELRITA DE MACEDO 

BORGES REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de reclamação que ADELRITA DE MACEDO BORGES 

promove em face de AVIANCA LINHA ÁREAS, buscando a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos 

ante a proibição de embarque do seu sobrinho menor de idade por não 

possuir os documentos indispensáveis para o procedimento. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação arguindo ter agido em 

conformidade com a legislação vigente e impugnando a ocorrência dos 

danos morais. Pediu a improcedência da ação. Sem preliminares, passo a 

análise do mérito. Entendo que razões assistem a autora, merecendo 

retoque somente quanto ao valor da indenização. Conforme foi informado 

na inicial a autora é tia do menor Ettô Filipi Borges Cavalcanti, filho da Sra. 

Eliane de Macedo Borges. Que no momento do check-in estava de posse 

das autorizações dos pais do menor com firma reconhecida, certidão de 

nascimento da criança e documentos pessoais dos genitores 

comprovando a relação de parentesco. Afirmou ainda que o pai do menor 

Ettô a levou ao aeroporto e a estava acompanhando no momento do 

check-in. Discorre que mesmo de posse de todos os documentos, a 

criança foi impedida de embarcar, pois segundo informações da 

atendente, a autorização da mãe não constava o trecho da viagem e a 

certidão de nascimento não estava autenticada. Pois bem. Ressalte-se 

que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos legais de 

consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 

(CDC), aspecto sobre o qual a demanda deve ser analisada. Sendo assim, 

a controvérsia cinge-se na análise da falha na prestação de serviços pela 

ré e se esta é capaz de ensejar a compensação por danos morais a 

consumidora prejudicada. Saliento que a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por 

eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da 

existência de culpa, exigindo apenas a ocorrência do dano, a autoria e o 

nexo causal para a configuração do dever de indenizar, conforme art. 14 

do CDC. Neste quadro, em análise dos autos é possível verificar a nítida 

falha do serviço prestado pela ré, uma vez que sendo a autora tia do 

menor (colateral de terceiro grau), sequer era necessária qualquer 

autorização, tendo em vista o que dispõe o art. 83, §1º, item "b.2", do ECA, 

in verbis: Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca 

onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa 

autorização judicial. § 1º A autorização não será exigida quando: a) 

tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma 

unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; b) a 

criança estiver acompanhada: 1) de ascendente ou colateral maior, até o 

terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; 2) de pessoa 

maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. § 2º A 

autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder 

autorização válida por dois anos. Outrossim, o próprio site da ANAC na 

internet 
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(http://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/documentos-para-embarq

ue) informa quais são os documentos necessários para o Embarque, 

sendo que para crianças brasileiras até 12 anos incompletos, tais 

documentos são: “II. Acompanhadas dos avós, ou parentes maiores de 18 

anos, até terceiro grau (irmãos e tios) - artigo 83, § 1º b, 1, do ECA: a. 

Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada) ou documento de 

identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e 

validade em todo o território brasileiro; e b. Documento que comprove o 

parentesco.” Além dessas informações, no site ainda é possível verificar 

o seguinte: “Para embarques domésticos e internacionais de menores, é 

aconselhável sempre consultar a empresa aérea com antecedência e 

verificar o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, além das 

exigências da Vara da Infância e da Juventude da localidade de 

embarque. Qualquer divergência existente em relação às normas da 

ANAC para o embarque de menores, prevalecem as regras definidas pelo 

Poder Judiciário.” Em assim sendo, a autora cumpriu os requisitos exigidos 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e os exigidos pela ANAC, pois 

apresentou no check-in, a carteira de identidade do menor (id 12619554/ id 

12619514), bem como o documento que comprovava o parentesco, já que 

estava de posse da Carteira de Identidade da sua irmã, Sra. Eliane de 

Macedo Borges (id 12619461/ id 12619488). Com todos estes 

documentos, as autorizações eram dispensáveis, sendo que o fato de não 

constar o trecho da viagem não era motivo suficiente para proibir o 

embarque da criança, restando nítida a falha na prestação do serviço 

realizado pelo requerido. Além disso, o pai do menor estava presente no 

momento da realização do check-in, sendo que qualquer dúvida existente 

quanto a validade ou não dos documentos poderia ter sido sanada 

diretamente com ele, não havendo necessidade de se proibir o embarque 

da criança. É evidente que o abuso de direito quanto à recusa injustificada 

do embarque do menor causou a autora constrangimentos acima da 

normalidade e a colocou em situação de insegurança ante a negativa do 

embarque. Tal situação embasa a condenação em indenização por danos 

morais como pedido na inicial. No caso em tela, cumpre salientar que os 

danos sofridos pela autora independem da prova do prejuízo, pois são in 

re ipsa, os quais já trazem em si a estigma de lesão. Outrossim, na 

espécie, os danos morais mostraram-se significativos, pois a autora não 

realizou a viagem de férias, situação que, evidentemente, supera meros 

transtornos diários, configurando efetivo prejuízo moral indenizável. A 

injusta recusa da ré e a indevida frustração da expectativa gerada com a 

viagem, não podem ser consideradas meros dissabores. O valor da 

compensação por danos morais deve ser arbitrado em consonância com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não conduzir 

ao enriquecimento sem causa da vítima, nem ser considerado irrisório ou 

mesmo indiferente para o ofensor. Com base nas citadas balizas, a 

quantia de R$ 5.000,00, atende com presteza às particularidades do caso 

concreto. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000897-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. S. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da parte Autora, através de seu(ua) Advogado(a), 

de que, em conformidade com a decisão de id. 16071495, foi DEFERIDO o 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, devendo o 

recolhimento da primeira parcela ser efetivado de acordo com as 

instruções constantes no documento de id. 16142000 e no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Colider/MT, 25 de 

outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADJA FELIX SABBAG OAB - SP160713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 25 de outubro de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001805-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA OLIVEIRA DE MELO VERGILIO (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001805-34.2018.8.11.0009. Vistos. A petição inicial veio instruída com 

prova escrita sem eficácia de título executivo, restando adequado o 

procedimento previsto para a ação monitória (art. 700 do NCPC). Assim, 

expeça-se mandado de citação, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para o pagamento, anotando-se que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). Do 

mandado deverá constar, ainda, que, no mesmo prazo, a parte requerida 

poderá oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2°, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001750-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAZAROTTO OAB - RS28801 (ADVOGADO(A))

MARILIA VIEIRA BUENO OAB - RS50775 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MALDANER CIBILS OAB - RS60881 (ADVOGADO(A))

TAINA CAROLINA BURGHAUSEN MORONI OAB - RS74059 

(ADVOGADO(A))

VERONICA AZAMBUJA CENTENO BOCCHESE OAB - RS27722 
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(ADVOGADO(A))

PAULA FERREIRA KRIEGER OAB - RS57189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DA COSTA CASTRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

JUIZO DA COMARCA DE IRAÍ/RS (DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001750-83.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL REQUERIDO: MAURO DA COSTA CASTRO 

Vistos. Considerando as disposições contidas nos arts. 879, inciso II e 

881, do NCPC, bem como as determinações do art. 1081 e seguintes da 

CNGC/MT, determino que a alienação do imóvel seja realizada por meio de 

leilão judicial. Proceda-se às formalidades e exigências legais para 

realização de hasta pública. Assim, NOMEIO como leiloeiros judiciais CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA (Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta 

Comercial do MT sob o nº 22), JOABE BALBINO DA SILVA (Leiloeiro 

Público Oficial matriculado na Junta Comercial do MT sob o nº 29 e junto a 

FAMATO como Leiloeiro Rural sob o nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA 

SILVA (Leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob o nº 66/2013), os 

quais deverão observar deveres e responsabilidades, nos termos dos 

arts. 884 do NCPC e 1.098 da CNGC. FIXO comissão no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do(s) bem(ns) arrematado(s), pagos pelo 

arrematante em caso de venda e 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 

cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em casa de pagamento 

ou remissão, nos termos do art. 1.131 da CNGC. PROCEDA-SE à avaliação 

do(s) bem(ns) e, após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias se manifestem. Decorrido o referido prazo, certifique-se e, em 

nada sendo requerido, DESIGNE-SE data para realização de hasta pública. 

EXPEÇA-SE edital para afixação no lugar de costume e publicação 

fazendo constar a existência de eventual ônus. No prazo de 10 (DEZ) 

DIAS antes da realização do leilão, PROCEDA-SE à atualização do débito, 

bem como das custas processuais. Em obediência ao que dispõe o art. 

882 do NCPC, o leilão judicial deverá ser realizado, preferencialmente, por 

meio eletrônico. Restando inviabilizado, o ato será procedido na forma 

presencial nas dependências do fórum desta Comarca, observados os §§ 

1º e 2º do mencionado dispositivo legal. O executado será intimado do 

leilão por meio do seu advogado. Caso não tenha procurador constituído 

nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento, mandado, 

edital ou outro meio idôneo, nos termos do art. 889, inciso I, do NCPC), bem 

como eventual coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o 

bem. Poderão oferecer lance todas as pessoas físicas capazes e 

jurídicas legalmente constituídas, observadas as restrições prevista nos 

incisos do art. 890 do NCPC. O lance mínimo será de 50% (cinquenta por 

cento) da avaliação (art. 891 do NCPC). Serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação, podendo o interessado apresentar, por 

escrito: 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 não inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da avaliação (NCPC, art. 895, incisos Ie II), sendo que a 

apresentação de proposta não suspenderá o leilão (art. 895, § 6º, do 

NCPC). Em ambos os casos supracitados, a entrada será de, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) do lance à vista (comprovada em 24 (vinte e 

quatro) horas) e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigidas 

pela taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria vinculada ao 

feito originário (NCPC, art. 895, § 1º, 1ª parte). O arrematante deverá ser 

cientificado de que, no caso de arrematação com pagamento parcelado, 

tratando-se de bem imóvel, este ficará hipotecado como forma de garantia 

da execução até o pagamento da última parcela, bem ainda, tratando-se 

de bem móvel, este deverá ser garantido por meio de caução idônea 

(NCPC, art. 895, § 1º, 2ª parte). 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 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da execução 

(NCPC, art. 895, § 4º). O pagamento à vista deverá sempre prevalecer 

sobre as propostas de pagamento parcelado (NCPC, art. 895, § 7º). 

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, bem 

ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os leiloeiros promoverem a 

venda direta do bem; b) O pagamento do imóvel poderá ser realizado de 

forma parcelada, desde que respeitadas as regras anteriormente fixadas 

para tanto; e c) O pagamento das parcelas deverá ser feito mediante 

depósito judicial em conta vinculada ao processo originário. Ainda, 

inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico. Terminada arrematação, os leiloeiros 

deverão proceder à imediata lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do 

NCPC). EXPEÇA-SE o necessário, de forma a se INTIMAR as partes e 

NOTIFICAR os leiloeiros nomeados. Após o efetivo cumprimento e lavrado 

o termo de ocorrência devidamente assinado, DEVOLVA-SE a presente 

missiva ao Juízo deprecante com as homenagens de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001854-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado do Embargante, para que anexe aos 

autos, cópia da inicial e procuração, sob pena de impossibilidade de 

cumprimento da ordem, salientando que a deprecata ficará no aguardo de 

manifestação neste Juízo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após o que, 

será devolvida sem o devido cumprimento . Colider/MT, 25 de outubro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000046-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ROMERO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000046-35.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: NELSON ROMERO EIRELI - ME Vistos. 

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. 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. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

23 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49472 Nr: 201-70.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO LAVEZZO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente informou o 

pagamento do débito, requerendo a juntada do respectivo comprovante.

 Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe.

 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.

 Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Condeno, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, estes 

fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58485 Nr: 114-12.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILO LÍDER EVENTOS E PUBLICIDADE 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA, JOSÉ LUIZ EYNG, ELIANE INÊS KULKAMP 

EYNG, RAFAELA KULKAMP EYNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:SC - 

8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44965 Nr: 1836-57.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR ARLETE TANCK DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime-se a parte 

embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84795 Nr: 2182-95.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DA SILVA BARROS - ME, GIVANILDO SILVA 

DE BARROS, VALQUIRIA LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREEA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

onde se lê: “Condeno a parte exequente a pagar as custas e despesas 

processuais” (sic).Leia-se: “Condeno a parte executada ao pagamento de 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC”. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais termos da sentença 

proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se o registro da 

sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber a sentença 

anterior, expedindo-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2498 Nr: 49-23.1989.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRAZ DA SILVA & SILVA LTDA, 

AGENOR PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIÃO FELIPE, IVANIO 

BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:MT-5147-B, Vanda Cáceres Gonçalves - OAB:MT5307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eli Apolinario de Amorim - 

OAB:21053/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELI APOLINARIO DE 

AMORIM, para devolução dos autos nº 49-23.1989.811.0009, Protocolo 

2498, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84528 Nr: 1929-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.
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 Devidamente intimada a parte executada para se manifestar quanto ao 

valor penhorado, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao 

fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores, o qual foi 

deferido à fl. 58.

A parte executada pleiteou a extinção do feito (fl. 60).

 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.

Após o levantamento do valor vinculado a este processo à parte 

exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 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.

2ª Vara

Portaria

PORTARIA Nº 03/2018-SEGUNDA VARA COLÍDER/MT

A Dra. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de 

Direito da 2ª Vara e Diretora do Foro da Comarca de Colíder, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e etc.

Considerando a necessidade de dar efetividade ao disposto no at. 5º, 

inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que trata da duração razoável do 

processo;

Considerando o deficiente quadro de servidores lotados na 2ª Vara desta 

Comarca e o acúmulo involuntário de trabalhos, circunstancias que poderá 

repercutir negativamente nas demais atividades de secretaria, 

ocasionando prejuízo no cumprimento de processos, além da paralização 

dos demais processos;

Considerando a possibilidade dos servidores lotados nesta Comarca, 

trabalhar em regime de serviço extraordinário, na Secretaria da 2ª Vara, 

mediante a prestação de serviços em dias úteis, com limite máximo de 2h 

(duas horas) extras diárias, a serem lançadas no banco de hora de cada 

servidor, conforme registro no relógio de ponto.

RESOLVE:

Art. 1ª CONVOCAR os servidores lotados nas Secretarias da 1ª, 2ª, 3ª 

Vara, Juizado Especial e no Gabinete da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

caso manifestem interesse, sem ônus para o Tribunal de Justiça, para, 

durante o período de trinta (30) dias, a partir da publicação desta, 

laborarem em regime de serviço extraordinário, nos feitos da Secretaria da 

2ª Vara desta Comarca, em trâmite no Sistema PJe, exclusivamente nos 

processos pendentes de expedição de documentos, juntada e a 

conferência de qualidade, obedecido o limite diário de duas (2) horas 

excedentes por dia.

Parágrafo único: No caso de interesse, deverá o(a) gestor(a) da 2ª 

Secretaria solicitar via SDM-Informática o acesso do respectivo servidor 

ao Sistema PJe.

Art. 2º Para fins de controle de jornada, o servidor convocado deverá 

observar a obrigatoriedade do registro de ponto eletrônico na entrada do 

expediente.

REMETA-SE cópia à Central de Administração para providências 

necessárias para a convocação dos servidores pelo Sistema de Gestão 

de Pessoas, bem como para a averbação das horas excedentes.

REMETA-SE cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colíder, 25 de outubro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade. Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000096-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO COELHO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88588 Nr: 1771-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HIAGO ALMEIDA DOSSO, LEILA DELIANE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Relatório de 

avaliação social), conforme determinado na decisão de fls. 35/36 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.: 92955 Nr: 1291-06.2015.811.0009

 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: ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, Dr. Edson Plens, 

para juntar aos autos cópia legível do RG e CPF da parte autora, no prazo 

de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91214 Nr: 247-49.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:5147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte embargada, Dr. Rogégio 

Lavezzo, para que providencie a juntada do respectivo instrumento de 

procuração e/ou substabelecimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58727 Nr: 350-61.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes 

ao(s) RPV expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 54622 Nr: 2060-87.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAGOPAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2060-87.2010.811.0009

Código Apolo nº: 54622.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o teor da certidão à fls. 249, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de 

direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88269 Nr: 1520-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MICHELL ALDAVES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Autos nº: 1520-97.2017.811.0009.

Código nº: 88269.

Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que o requerente fora intimado por 

meio de seus patronos, contudo deixaram de manifestar-se. Posto, isso, 

INTIME-SE a requerente, pessoalmente, no endereço indicado à exordial, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar pelo que entender de direito.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48781 Nr: 2574-11.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUILINO PIRES DE SOUZA, ARMINDA 

SILVA DE SOUZA, JOSÉ GONÇALVES MARTINS, MANOEL CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS, MARIA ANTONIA MAZZARO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, JOÃO BATISTA MOLERO ROMEIRO - 

OAB:SP 123.683, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Autos nº: 2574-11.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 48781.

 Vistos, etc.

 A fim de dar regular prosseguimento ao feito, e cumprir integralmente a r. 

decisão de fl. 189, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar pelo que entender de direito.

 Às providências.

 Colíder, 22 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 1515-51.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1515-51.2009.811.0009

Código Apolo nº: 50770.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a manifestação de fls. 174-175, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de 

direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95358 Nr: 2852-65.2015.811.0009

 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: TEREZINHA DA SILVA MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX MODAS, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho. 

- OAB:OAB/3150-A

 Autos nº: 2852-65.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 95358.

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114093 Nr: 2947-90.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VENTURA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2947-90.2018.811.0009 – Código nº. 114093

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fl. 90 

e verso), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 14h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 
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caso;

3) INTIMEM-SE os acusados, para que compareçam à audiência ora 

designada e ainda para serem interrogados;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

As providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder-MT, 24 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55993 Nr: 405-46.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ZEFERINO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 405-46.2011.811.0009, Protocolo 

55993, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52591 Nr: 16-95.2010.811.0009

 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): ANDERSON BARRETO MANGOLIN, PAULO 

HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, THAIS VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, PAULO 

CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERIDAS para que efetuem, 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 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis 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 Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99425 Nr: 1773-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO BRITO DOS SANTOS, JOSE 

VICENTE PORTO, LUCIANO FERREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA - OAB:MT 

13.704

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) DEFIRO o pedido das partes quanto a 

apresentação dos memoriais na forma escrita, ABRA-SE vistas.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113173 Nr: 2395-28.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS WILLIANS PORTAO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:222938

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

do advogado constituído e sabendo que a defensoria local não faz 

audiência quando há advogado nos autos, foi nomeado para o ato o 

Núcleo de Práticas Jurídicas FACIDER/FACIJUR na pessoa do Dr. 

Leonardo Canez Leite. 2) Cumprida a missiva, devolva a Comarca de 

origem com as nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e 

anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105498 Nr: 1655-07.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1655-07.2017.811.0009 – Código nº. 105498

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

65 e verso), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de março de 2019, às 

16h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder-MT, 23 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103375 Nr: 180-16.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Processo n. 180-16.2017.811.0009 – Código n. 103375

Despacho.

Vistos, etc.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 54/55, ante a impossibilidade de readequação 

de pauta.

2. ABRA-SE vista a defesa quanto ao pedido de fls. 56/57.

Às providências.

Colíder/MT, 23 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-56.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BORGES FLORINDO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(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 Processo: 

8010071-56.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIANA 

BORGES FLORINDO MOLINA Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através do (a) advogado(a), por 

todo o teor da manifestação de id. 14979231 e seguintes, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder/MT., 

25/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001765-52.2018.8.11.0009 Parte Autora: EPAMINONDAS ROSA FLUCH 

JUNIORDA Parte Ré: WESLEY HENRIQUE FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 24 de janeiro de 2019 às 15h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001766-37.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO SOUZA 

LEMESDA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 24 de janeiro de 2019 às 15h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jesiel da Silva Souza (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001795-87.2018.8.11.0009 Parte Autora: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

Parte Ré: JESIEL DA SILVA SOUZA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 13 de dezembro de 2018 às 16h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE MERGULHÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001796-72.2018.8.11.0009 Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA - 

ME Parte Ré: MICHELE MERGULHÃO DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 13 de dezembro de 2018 às 16h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001798-42.2018.8.11.0009 Parte Autora: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

Parte Ré: MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 14h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-40.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

H. D. A. L. V. (REQUERENTE)

SERGIO ALDENI VIEIRA (REQUERENTE)

FABIANA DE AVILA LEMOS VIEIRA (REQUERENTE)

E. D. A. L. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001824-40.2018.8.11.0009 Parte Autora: SERGIO ALDENI VIEIRA, 

EDUARDO DE AVILA LEMOS VIEIRA, FABIANA DE AVILA LEMOS VIEIRA, 

HENRIQUE DE AVILA LEMOS VIEIRA A Parte Ré: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

14h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001828-77.2018.8.11.0009 Parte Autora: PATRICIA DOS SANTOS 

MESQUITA Parte Ré: GOL LINHAS AÉRAS S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 14h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEISIELI TAINARA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 Parte Autora: 

FERNANDA M. FISCHER - ME Parte Ré: JEISIELI TAINARA DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte EXEQUENTE de todo o 

teor da certidão do Oficial de justiça juntada no ID - 15840879 e da 

Certidão de Decurso de Prazo juntada no ID - 16075545, bem como, para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 

24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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 Parte Autora: 

VALDENIR DA SILVA LEITE Autos 1000213-86.2017.811.0009 Parte Ré: OI 

S/A, OI MÓVEL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

promovente de todo o teor da manifestação acostada aos autos no ID - 

15483556 e seguinte, bem como, para pugnar o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO(A))

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (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 FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010411-05.2013.8.11.0009 ESPÉCIE: [CHEQUE]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

CLAUDINEI ROSA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: POSTAL 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, 

através da advogada de todo o teor da manifestação e notas fiscais 

acostadas aos autos nos ids. 16107871, 16107872 e 16107873, bem 

como, para que proceda o pagamento, nos termos da decisão de id. 

14707871. Colíder/MT., 25/10/2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001522-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001522-11.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI POLO PASSIVO: Nome: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: Intimar a parte requerente, através do(a) advogado(a) 

legalmente constituído(a) nos autos por todo o teor da CONTESTAÇÃO e 

documentos de id. 16118219 e seguintes para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal. Colíder/MT., 25/10/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001768-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001768-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: NADIR GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ACRUX SECURITIZADORA S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de 

indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte 

autora em desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter 

recebido em sua residência uma notificação extrajudicial remetida por uma 

empresa de cobrança a pedido da parte requerida. Disse, ainda, tê-la 

acionado e ter sido informada da existência de suposta dívida referente a 

um contrato de empréstimo(s) de crédito consignado(s) que não solicitou. 

Daí requer, liminarmente, a suspensão da cobrança indevida e a 

abstenção da inclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito 

até decisão final. No mérito, pede a declaração de inexistência da relação 

jurídica e a condenação de indenização por danos morais, tudo com a 

inversão do inversão do ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 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 não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.2 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, pois que há dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se 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, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de outubro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-29.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR 00226701140 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFRES DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI DUARTE OLIVEIRA OAB - SC16353 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002021-29.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ELIAS SAMPATTI DOS 

SANTOS JUNIOR 00226701140 REQUERIDO: COFRES DO BRASIL LTDA - 

ME Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo 

exequente em desfavor da parte executada. A parte autora requereu a 

extinção do feito, em razão do adimplemento integral do débito pelo 

requerido. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor penhorado e 

vinculado a este processo à parte requerida. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. 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, 

25 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR HIDALGO GIMENES HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000247-61.2017.8.11.0009. REQUERENTE: NAIR HIDALGO GIMENES 

HASS REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Trata-se de ação 

de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor 

da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. 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, 23 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES PINHEIRO DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE DE JESUS (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001123-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L P COSMETICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA OAB - MG129641 (ADVOGADO(A))

ANA JACQUES DO COUTO E SILVA OAB - MG101629 (ADVOGADO(A))

PEDRO OTTONI ROCHA FERREIRA COSTA OAB - MG147209 

(ADVOGADO(A))

SARAH MOURA SANTOS OAB - MG170425 (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA SANTIAGO DE CAMARGOS OAB - MG169637 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MASSOTE LEITAO ALVARENGA OAB - MG121100 

(ADVOGADO(A))

FELIPE COSTA GONTIJO DE OLIVEIRA OAB - MG109807 (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ OAB - MG164758 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CAMPOLINA FURQUIM WERNECK OAB - MG101776 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BERNARDES ARAUJO OAB - MG118353 (ADVOGADO(A))

LUCAS REZENDE MOSS OAB - MG121099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DE COMODORO/MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001123-65.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: L P COSMETICOS EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETARIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DE COMODORO/MT Vistos. Cumpra-se a 

decisão proferida em plantão judicial. Expeça-se o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI HERRERA PACHECO (EXECUTADO)

CLAUDIA LAZARINI GONCALVES (EXECUTADO)

GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUIZ CARLOS PEREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

GISELI CRISTINA GARCIA PACHECO (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).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 124126 Nr: 3781-79.2018.811.0046

 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: MODESTA AGUERO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA 

LOTUFO ZANATTA REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99987 Nr: 846-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o réu para apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70853 Nr: 3416-64.2014.811.0046

 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: CLEUZA ROSALINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126210 Nr: 4658-19.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOME TAVARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981 OAB/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Cumprido o ato, remeta-se a carta precatória para a comarca de origem, 

com as baixas e cautelas de estilo, consignando nossas homenagens.

2) Arbitro 01 URH em favor do doutor advogado que acompanhou o ato 

ante a ausência do defensor constituído do réu. Ressalto que tal valor 
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deverá ser pago pelo réu, afinal possui defensor constituído nos autos.

 3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100762 Nr: 1263-53.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR APARECIDO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o réu para informar se a oitiva das 

testemunhas de fls. 169 possui relação com o aditamento da denúncia, 

vez que o feito já foi instruído, sendo que a inquirição de eventuais 

testemunhas se referem apenas em relação à alteração do fato de número 

dois.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24081 Nr: 1498-69.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A, TERESA CELINA DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:OAB/PR 22129

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 3726-36.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DUARTE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APEDIÁ VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY DUARTE BARBOSA - 

OAB:630-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar nos 

autos acerca da petição de Ref: 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92040 Nr: 2988-14.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI SOTELE - OAB:OAB/RO 

4192

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o réu para manifestar acerca da 

certidão de fls. 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120153 Nr: 2064-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Determino que seja expedida carta precatória para a comarca de 

Vilhena a fim de que sejam ouvidas as testemunhas que lá possuem 

domicílio: Natália Pereira da Silva - psicóloga, testemunha, podendo ser 

encontrada no Polo Base da Saúde Indígena em Vilhena/RO – Av 7 de 

Setembro, 3105 – Centro – 69 – 3321-4725 e Cariel Benedita da Silva Denti 

- Rua Getúlio Vargas, nº 635, centro, em Vilhena/RO.

2) Arbitro 01 URH em favor da Dr Ranulfo de Aquino Nunes, tendo em 

vista que no presente ato ele atuou em favor do réu como defensor dativo, 

sendo que tal valor deverá será pago pela Defensoria Pública, afinal tal 

instituição possui orçamento próprio.

 3) Com o retorno das precatórias, autos ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67317 Nr: 968-21.2014.811.0046

 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: NELI DE ABREU RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL G. DA SILVA - 

OAB:13173 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38837 Nr: 3535-30.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095, RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38501 Nr: 3200-11.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Ronivaldo Lourenço de Oliveira, Rodrigo Lourenço de Oliveira, 

Rodezio Lourenço de Oliveira, Ronaldo Lourenço de Oliveira, Ronei 

Lourenço de Oliveira, Rosimar Lourenço de Oliveira, Roberto Lourenço de 

Oliveira, Rogério Lourenço de Oliveira, Rosélia Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a procuração acostada às fls. 186-v não consta a 

assinatura da representante do outorgante, determino a intimação da 

procuradora para que realize a regularização da representação no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20509 Nr: 1616-79.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA TABAJARA LTDA, TEREZINHA 

CAPELETTI, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, ODETTE LOURDES CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Vistos. (...) Diante do exposto REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade, afinal a CDA possui presunção de veracidade e 

legitimidade de forma que eventual vício na CDA não pode ser impugnada 

por meio da presente exceção. Intimem-se as partes dessa decisão, 

devendo a parte executada ser intimada pessoalmente, tendo em vista que 

o falecimento da procuradora. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 2394-20.2004.811.0046

 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): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 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: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33375 Nr: 1561-89.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nomeio como Defensora Dativa nos presentes autos o(a) Dr.(Dr.ª) 

Taiana Cristina Carvalho Marques atuante nesta Comarca, para que realize 

a defesa dos interesses da parte autora.

 2 – Arbitro à defensora nomeada 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 a advogada nomeada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37044 Nr: 1743-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB: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: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos. Indefiro a solicitação de remessa dos autos à contadoria do juízo, 

pois, cabe à parte o dever de apresentar o cálculo, nos termos dos artigos 

524 e 798 do Código de Processo Civil. (...) Decorrido o prazo do artigo 

465, parágrafo 1º, do CPC INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, 

eventualmente apresentados, e para que seja designada data para a 

realização da perícia, com antecedência de 30 dias a fim de que eventuais 

assistentes técnicos possam acompanhar os trabalhos, caso tenham 

interesse. Atente-se a senhora perita a eventuais quesitos anteriormente 

apresentados. Com a designação de data para a perícia deve ser liberado 

à perita 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, sendo que os 

outros 50% serão liberados ao final. Para realização do laudo deve a 

senhora gestora judicial juntar aos autos o extrato da conta única 

referente para que sejam identificados os depósitos feitos pelo 

consumidor. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data de realização da perícia. A perita deve levar 

em consideração a sentença transitada em julgado de fls. 69/73v para a 

realização dos cálculos. Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do § 1º do artigo 477 c/c artigo 509, ambos do CPC. 

Após, conclusos para decisão. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 4081-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB: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: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Vistos.

Tendo em vista que a arrematação se deu por meio do pagamento de 

entrada e 30 parcelas (fls. 162), intime-se o exequente para que manifeste 

solicitando o que entender pertinente.

Caso nada seja solicitado, aguarde-se em cartório o pagamento total do 

bem arrematado.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39357 Nr: 372-08.2012.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Vistos.

O documento de fls. 159 indica que a arrematação se deu por meio de 01 

entrada e o pagamento de 30 parcelas, sendo que o documento de fls. 
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189 indica o pagamento de 13 parcelas até o momento.

Certifique a senhora gestora acerca do valor que já se encontra 

depositado e após intime-se as partes para ciência.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68482 Nr: 1873-26.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a advogada Marieusa de Oliveira apresentou embargos á 

execução, por negativa geral, em favor do executado, Jair Bento dos 

Santos, porém tais embargos já haviam sido apresentados às fls. 45, 

ademais a advogada foi nomeada para representar a parte autora (fls. 

47).

Determino o desentranhamento da peça de fls. 49/51 e ordeno a intimação 

da advogada nomeada para que se manifeste, em favor da parte autora.

Com a manifestação, autos ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40020 Nr: 1037-24.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE PAULO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Impulsiono o presente feito intimando a parte executada para, querendo, 

opor embargos à penhora online realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 528-16.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono os autos intimando a advogada 

Eliana da Costa, para que proceda a devolução do processo, no prazo de 

2 dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124058 Nr: 3750-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e 

CONDENO Edilson Augusto dos Santos, qualificado nos autos, às penas 

do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.PASSO A DOSAR A PENAA pena 

prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, 

conforme o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu - como sabido, compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que o acusado é reincidente, pois tem um executivo de 

pena em aberto nesta Comarca de Código 105143 sendo que, no entanto, 

tal fato será levado em consideração na segunda fase de fixação de 

pena;c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no 

contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, 

motivo pelo qual, além de simplesmente considerar o fator da conduta 

social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que 

se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente 

quanto a sua conduta social;d) personalidade - deve-se a particular visão 

dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesses e o seu modo 

de chegar ao valor predominante para o qual tende...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97118 Nr: 5295-38.2016.811.0046

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RANGEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Aguarde-se o julgamento do agravo interposto.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 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.: 122758 Nr: 3276-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que seja procedida a citação do requerido no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 05 de dezembro de 2018 às 14h00min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá o requerido 

nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do 

CEJUSCC deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334, §1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].
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Por fim, considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos tenho por bem em deferir os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte autora, pois a meu ver a autora 

demonstrou não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de posterior análise se não restar 

mais presente a hipossuficiência de recursos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 128628 Nr: 5656-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Santos Serrão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SILVA DA COSTA - 

OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comunica o solicitante vaga de trabalho ofertada pela empresa Woodfort 

Madeiras (Indústria e Comércio de Madeiras Woodfort LTDA-ME) na cidade 

de Rondolândia/MT, como fundamento do pedido de transferência de seu 

executivo de pena à esta Comarca. Contudo, não juntou qualquer 

documento que comprove tal situação.

Nesta toada, determino a intimação do solicitante, por meio de seu patrono, 

via DJE, para que no prazo de 05 dias, junte aos autos documento que 

comprove a oferta de trabalho, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, certifique-se eventual desídia e voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104540 Nr: 2870-04.2017.811.0046

 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: JDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Indefiro o pedido de expedição de ofício de ref. 37.

Cabe a parte interessada proceder com a devida averbação junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis, vez que ausente situação de 

hipossuficiência.

Cumpra-se na íntegra o dispositivo da sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119185 Nr: 1666-85.2018.811.0046

 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: ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, inciso I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

Armando Donizeth dos Santos no valor de 01 (um) salário mínimo, 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo 

realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde a data de 16 de outubro de 2017. 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 no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação.Não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da 

sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. 

I. C.Comodoro-MT, 24 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Souza 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117909 Nr: 1117-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL PEREIRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - 

OAB:100.190/RS

 VISTOS.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Michel Pereira Mota.

Aportou-se aos autos cálculo de pena em evento de ref. 07.

Pois bem.

 O cálculo elaborado encontra-se correto tendo, inclusive, as partes 

concordado com tal planilha, ref. 10 e 38.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena de ref. 07.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

Considerando os trabalhos desenvolvidos pela ilustre causídica nomeada 

à ref. 73, arbitro o valor de 01 URH a título de honorários advocatícios, o 

qual deverá ser executado em face do Estado de Mato Grosso.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, cumprindo as diligências 

dispositivas, após, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120280 Nr: 2147-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLD, MLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida ou 

comprove nos autos a impossibilidade de fazer.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 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.: 38903 Nr: 3601-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN, JOICI AMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código nº 38903

Vistos.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (Cód. 

64632) a este feito.

Intime-se o Sr. Oficial de justiça responsável pelo mandado distribuído em 

02/08/2018, conforme consulta junta ao sistema Apolo, para, no prazo de 

48 horas, proceder a devolução do mandado devidamente cumprido, ou 

declinar motivo justificado para a ausência de cumprimento, sob pena de 

responsabilidade funcional.

Decorrido o prazo, certifique-se e extraiam-se as cópias necessárias para 

apuração de eventual falta funcional junto a Diretoria do foro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 22 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.: 112317 Nr: 6311-90.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RONDOLÂNDIA-MT., VEREADOR GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, 

COMISSÃO PROCESSANTE através dos seus Membros: Presidente: 

Vereadora ADRIANA OLIVEIRA BARROSO Relator: Vereadora LIGIA 

NEIVA Membro: Vereadora DORIZETE QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença de ref: 52, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para que tenha ciência daquela, a fim 

de que, após transcorrido o prazo legal, seja certificado o trânsito em 

julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94862 Nr: 4279-49.2016.811.0046

 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: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, ELIANA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 5447B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida ou 

comprove nos autos a impossibilidade de fazer.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 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.: 111095 Nr: 5745-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES VARGAS SCHARAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração. DEIXO de condenar a parte embargante a pagar 

multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa por não 

vislumbrar a ocorrência de caráter protelatório.P. I. C.Comodoro-MT, 24 de 

outubro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 1049-28.2018.811.0046

 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: CLAUDIA DAS GRAÇAS NUMINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 Cód. 117783

Vistos.

Trata-se de Ação indenizatória interposta por CLAUDIA DAS GRAÇAS 

NUMINATO contra RODRIGO CASTRO todos devidamente qualificados.

O feito atualmente encontra-se pendente de realização de perícia médica.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

A impugnação efetuada pelo requerido acerca do perito nomeado nos 

autos não merece acolhimento.

Explico.

O Código de Ética Médica em vigor não estabelece qualquer restrição à 

especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. 

Nesta senda, não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de 

especialidade diversa daquela em que realizada a perícia médica.

 Todavia, por óbvio em sendo esta insuficiente nada obsta a designação 
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de nova perícia pelo magistrado nos moldes do art. 480, CPC.

No que tange ao pedido de depoimento pessoal do requerido, entendo por 

bem em deferi-lo, considerando que a cidade em que reside o requerido 

dista em mais de 300 quilômetros da presente comarca. Inexiste óbice à 

tomada do depoimento pessoal por precatória, o que se extrai da 

interpretação sistemática do Código de Processo Civil, é de ser admitido 

depoimento pessoal consoante remansosa jurisprudência.

 Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao perito médico nomeado nos 

autos.

Expeça carta precatória à comarca de Cacoal-RO a fim de que tal juízo 

designe dia e hora para colheita do depoimento pessoal do requerido.

 No mais, aguarde-se a realização da perícia médica e audiência de 

instrução designada nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60963 Nr: 2764-18.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, ANEY 

MARTINS EVANGELISTA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 (...) Em substituição ao antigo perito, NOMEIO para realização da perícia a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, localizada na Avenida Prof. 

Rubens de Mendonça, nº 1856, CPA, SL. 408, Ed. Office Tower, Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000, Fone (65) 3052-7636, E-mails 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br e contato@brasilconsultoria.com.br, 

por meio de seu representante, que deverá apresentar proposta de 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso o perito entenda 

necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à escrivania para 

retirá-los.IV - Int ime-se o perito nomeado via e-mai l 

( c u i a b a @ r e a l b r a s i l c o n s u l t o r i a . c o m . b r  e 

contato@brasilconsultoria.com.br).V - Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for 

o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, 

CPC).VI - Com a proposta de honorários, intime-se a parte requerida para 

manifestação, em 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC). Havendo 

concordância, a parte deverá, no mesmo prazo, depositar a verba 

honorária.VII - Após homologação dos honorários e depósito judicial dos 

mesmos, o perito será intimado para apresentar o laudo no prazo de 90 

(noventa) dias.VIII - O perito deverá assegurar aos assistentes das partes 

o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2º, CPC).IX - Para início dos trabalhos, 

poderão ser adiantados 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários periciais ao expert.X - Com a juntada do laudo, às partes para 

impugnação, em 15 (quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 22 

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.: 124617 Nr: 3971-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413, DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Tendo em vista o despacho de ref: 51 que designou audiência de 

instrução para o dia 22 de novembro de 2018, às 14h30min, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o advogado do requerido, via 

Dje, para que tenha ciência da data da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 2799-41.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE PALHARIM, JOICI AMANN, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Condeno os embargantes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos.Cumpra-se.Comodoro, 22 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.: 81283 Nr: 3623-29.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOMIX – AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBERABÃO IND. E COMÉRCIO DE CALÇADOS 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra o despacho/decisão/sentença retro, adotando-se as 

providências necessárias.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 24 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.: 25956 Nr: 128-21.2008.811.0046

 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: FATIMA GUIMARAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERREIRA DE SOUZA, MIRO TUR 

LTDA - EPP, ELEUDE FIDALDO BANAGORO, SULINA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588/MT, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT

 Código nº 25956

Vistos.

Tendo em vista a desídia do requerido Miro Tur em constituir novo 

advogado, nos termos do art. 76, §1º, II, CPC, decreto sua revelia.

Intimem-se as partes requeridas, por meio de seus patronos, via DJE, para 

manifestarem nos autos acerca do requerimento de utilização de prova 

produzida em outro processo [art. 372, CPC] no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 22 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88420 Nr: 1636-21.2016.811.0046

 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: WILLIAN BARBOSA DE MOURA

 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

 Isto posto, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado nesta ação 

para e, por consequência:I – DECLARO inexigível o débito de R$ 64,99 

(sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).II - CONDENO a 

parte requerida a excluir definitivamente a inscrição indevida perante os 

órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito supracitado.III – 

CONDENO a requerida pagar à autora, a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data da inscrição indevida, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual.IV – CONDENO o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários de sucumbência que fixo no 

patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do 

art. 85 e ss. CPC.Transitado em julgado, nada sendo requerido em 15 

(quinze) dias e após o recolhimento das custas processuais, arquivem-se 

os autos.P. I. C. Comodoro – MT, 19 de outubro de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90360 Nr: 2311-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR SANTANA, PAULO RICARDO 

MORAES TUSSOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 177, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu advogado, para que tenha ciência daquela, a fim de que, após 

transcorrido o prazo legal, não havendo interposição de recurso, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 127962 Nr: 5399-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THEODORO ANDRADE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:MT 13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado, 

para que tenha ciência do indeferimento do pedido inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ficam as partes intimadas a especificarem provas, conforme 

determinação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Certifico que não fora expedido termo de guarda uma vez que trata-se de 

pessoa que já completou dezoito anos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88420 Nr: 1636-21.2016.811.0046

 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: WILLIAN BARBOSA DE MOURA

 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 a r. sentença prolatada nos autos na ref: 30, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes, para que tomem 

conhecimento daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, e 

não sendo interposto recurso pelas partes, seja certificado o transitou em 

julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 8338 Nr: 656-65.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI SOUZA LUCARONI, ROSANE 

CARNEIRO LUCARONI, PAULO PEREIRA FRANCO, JOSÉ CLAUDIONOR 

PEREIRA FRANCO, SAMUEL MEDEIROS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE DALVI - OAB:2519/MT, 

Jane Dalvi - OAB:2519/RN, LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357/MT

 Ante a expedição dos alvarás, ficam as partes intimadas a 

manifestarem-se no que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97529 Nr: 5486-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho acostado nos autos na ref: 31, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 05 dias, caso queira, especificar as provas que pretende 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84929 Nr: 606-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEUSA LEMOS - OAB:RO/4526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 63, impulsiono o 
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presente feito com a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 10 dias, comprovar se o requerido 

cumpriu com o acordo celebrado entre as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95097 Nr: 4361-80.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RODRIGUES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 98, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, não sendo 

interposto recurso, seja certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83633 Nr: 238-39.2016.811.0046

 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: ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CHAMA DE QUEIROZ - 

OAB:9328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 23 que designou 

data de audiência de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

13h00min, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para que tenha ciência da audiência acima citada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83633 Nr: 238-39.2016.811.0046

 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: ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CHAMA DE QUEIROZ - 

OAB:9328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da possibilidade de conciliação entre as partes, por se tratar de 

direito disponível, bem como tendo em vista a nova sistemática do CPC, 

que privilegia a solução consensual dos litígios, ainda, com fundamento no 

poder-dever que me é conferido, com fulcro no art. 139, V do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

13h00min, a ser realizada no Núcleo de Solução de Conflitos desta 

Comarca.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se as partes.

Acaso infrutífera, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000753-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER LUCIANO VENANCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR LEAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000753-86.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CLEVER LUCIANO VENANCIO 

EXECUTADO: VALDEIR LEAO DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório 

com fulcro no art. 38, Lei n.º 9.099/95. Decido. O processo comporta 

extinção, de ofício. Isto porque, a ação monitória tem rito especial, 

conforme art. 700 e seguintes do CPC, incompatível com a sistemática 

desta justiça especializada. Precedentes do TJMT: [...] As ações cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 513/2013, 

NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). [...] O Juizado Especial é 

incompetente para o julgamento de ação monitória, porquanto esta possui 

rito próprio incompatível com o do Juizado. (RI 536/2013, NÃO 

INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no 

art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso cabível, arquive-se. Sem custas processuais, ex vi legis 54, da 

Lei 9.099/95. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

BARBARA DAMO OAB - MT24452/O-O (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Conforme despacho lançado no ID 15024862, foi determinada a 

intimação da empresa “CARMED”, para que apresentasse as Notas Fiscais 

correspondentes aos serviços e materiais dispensados para o tratamento, 

com relatório descritivo acerca dos custos operacionais de cada serviço 

prestado, inclusive justificando a carga horária dispendida por cada 

profissional. Em seguida, a empresa apresentou os documentos 

solicitados, dando conta de que o valor dos serviços prestados é de R$ 

39.053,70 (trinta e nove mil, cinquenta e três reais e setenta centavos) (ID 

15279804). Apresentadas as notas fiscais, o ente público foi intimado 

para que se manifestasse, facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias (Prov. 02/2015-CGJ, artigo 11, §4º), tudo no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de numerários. Decorrido 

o prazo, não houve manifestação (ID 15713578). Assim, considerando a 

inércia do Estado de Mato Grosso, DETERMINO O BLOQUEIO DO VALOR 

DE R$ 39.053,70 (trinta e nove mil, cinquenta e três reais e setenta 

centavos) das contas correntes do Estado de Mato Grosso, valor 
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correspondente aos serviços e materiais dispensados para o tratamento 

da autora. Com efeito, conforme determina o artigo 2º, §2º, do Provimento 

nº 04/2007 – CGJ, mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação do bloqueio atrás do sistema BacenJud. Havendo bloqueio 

suficiente, liberem-se os valores em favor da empresa “CARMED”, 

devendo a mesma ser intimada a informar os dados de sua conta bancária 

para liberação. Ciente da documentação apresentada pela empresa 

Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda, referente aos 

serviços prestados no mês de setembro/2018, tais relatórios deverão ser 

apresentados mensalmente. Por fim, vista dos autos ao MPE para, 

querendo, manifestar no feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002529-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002529-35.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A. REQUERIDO: CCR 

SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP, DIMITRY KIRSTEN Vistos 

etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Assim, designo 

audiência para o dia 06 de dezembro de 2018, às 14h00min. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As 

providências. Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED CARE RESGATE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BARBARA DAMO OAB - MT24452/O-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Conforme despacho lançado no ID 15024862, foi determinada a 

intimação da empresa “CARMED”, para que apresentasse as Notas Fiscais 

correspondentes aos serviços e materiais dispensados para o tratamento, 

com relatório descritivo acerca dos custos operacionais de cada serviço 

prestado, inclusive justificando a carga horária dispendida por cada 

profissional. Em seguida, a empresa apresentou os documentos 

solicitados, dando conta de que o valor dos serviços prestados é de R$ 

39.053,70 (trinta e nove mil, cinquenta e três reais e setenta centavos) (ID 

15279804). Apresentadas as notas fiscais, o ente público foi intimado 

para que se manifestasse, facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias (Prov. 02/2015-CGJ, artigo 11, §4º), tudo no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio de numerários. Decorrido 

o prazo, não houve manifestação (ID 15713578). Assim, considerando a 

inércia do Estado de Mato Grosso, DETERMINO O BLOQUEIO DO VALOR 

DE R$ 39.053,70 (trinta e nove mil, cinquenta e três reais e setenta 

centavos) das contas correntes do Estado de Mato Grosso, valor 

correspondente aos serviços e materiais dispensados para o tratamento 

da autora. Com efeito, conforme determina o artigo 2º, §2º, do Provimento 

nº 04/2007 – CGJ, mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação do bloqueio atrás do sistema BacenJud. Havendo bloqueio 

suficiente, liberem-se os valores em favor da empresa “CARMED”, 

devendo a mesma ser intimada a informar os dados de sua conta bancária 

para liberação. Ciente da documentação apresentada pela empresa 

Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda, referente aos 

serviços prestados no mês de setembro/2018, tais relatórios deverão ser 

apresentados mensalmente. Por fim, vista dos autos ao MPE para, 

querendo, manifestar no feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002015-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN FELIPE LANGNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002015-82.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEONAN FELIPE LANGNER RÉU: MUNICIPIO DE JACIARA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos matrícula do imóvel completa e legível, a fim de seja possível a 

análise do pedido de decisão liminar, sob pena de extinção do feito. Não 

sendo possível a digitalização legível, no mesmo prazo supra, o autor 

deverá promover a entrega do documento legível na Secretaria do juízo, 

devendo por lá permanecer até o encerramento do trâmite virtual dos 

autos, nos termos do artigo 231, § 1º do Provimento nº 41/2016-CGJ - 

CNGC, sob pena de indeferimento da petição inicial (Art. 321, parágrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 6343-09.2017.811.0010

 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: CARLOS ALBERTO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial contido na presente Ação Declaratória de 

Nulidade de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia com pedido 

de tutela antecipada proposta por Carlos Alberto Pacheco em desfavor de 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi Vale do Cerrado, partes devidamente qualificadas nos 

autos.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa. Via de consequência, julgo entixto o 

processo com resolução do mérito.Por fim, determino o desentranhamento 

do atestado médico acostado à ref. 40, mediante certificação nos 

autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas e anotações 

devidas.Jaciara - MT, 24 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110358 Nr: 1352-53.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEUSENI RODRIGUES BARBOZA, NILDA RODRIGUES DE 

SOUZA BARBOZA, ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA, ADEMILSON 

RODRIGUES DE SOUZA, CREUZA RODRIGUES BASILIO, IVANILDO 

RODRIGUES DE SOUZA, NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

formulado por JEUSENI RODRIGUES BARBOSA, NILDA RODRIGUES DE 

SOUZA BARBOSA, CREUZA RODRIGUES BASILIO, ROSENILDA 

RODRIGUES DE SOUZA, IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA, ADEMLSON 

RODRIGUES DE SOUZA e NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para:CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro (06/01/2018) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação válida (Súmula 426, STJ).CONDENAR a demandada ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

méritoPublique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100232 Nr: 6264-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALDERINO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ ALDERINO DE 

ALCANTARA, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

todos devidamente qualificados.

Com inicial vieram os documentos.

Verifica-se que na sentença de ref. 42, a executada foi condenada ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa a título de honorários 

sucumbenciais sobre o valor da causa (R$ 35.000,00).

Conforme requerido, foi convertido o feito para Cumprimento de Sentença 

à ref. 49.

Posteriormente, a executada trouxe aos autos o comprovante de 

pagamento da obrigação, pugnando pela extinção do feito, à ref. 53.

Por fim, a exequente manifestou a concordância com o valor pago, 

requerendo a expedição de alvará judicial de levantamento, informando a 

conta na qual os valores deverão ser depositados, à ref. 54.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face da satisfação integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará em favor da exequente, caso haja 

valor vinculado aos presentes autos, conforme requerido à ref. 54.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94900 Nr: 3689-49.2017.811.0010

 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: FRANCISCO DELFINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença NB: 

6130678669 desde a data da cessação indevida (DCB: 15/03/2016), bem 

como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data 

desta sentença (DIP: 22/10/2018), e CONFIRMO a tutela concedida 

anteriormente, que determinou o restabelecimento do benefício à ref. 

45.CONDENO o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas, 

compreendidas desde o dia da cessação indevida até a data de 

implantação em sede de antecipação de tutela 03/07/2018, tendo em vista 

que desta data em diante o benefício tem sido pago, observando-se 

eventual prescrição quinquenal. Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça. Por fim, imperioso ressaltar, que esta 

Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com 

efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em 

relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da região não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.Assim em 

uma análise superficial, onde a data da cessação do benefício ocorreu em 

15/03/2016 e, a data de implantação em sede de antecipação de tutela 

ocorreu em 03/07/2018, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1.000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 

496 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92097 Nr: 2417-20.2017.811.0010

 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: Marlene Dickel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 “Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré: a conceder o benefício 

de auxílio-doença à autora, cuja data de início deve retroagir à data da 

cessação do benefício (21/11/2017); ao pagamento das parcelas 

atrasadas desde a data supra, declarando a necessidade de dedução 

daquelas eventualmente já recebidas, como também, as alcançadas pela 

prescrição.”No mais, persiste a decisão de Ref. 61 tal como foi 

l a n ç a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e  e  a r q u i v e m - s e .  À s 

providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 7924-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Ante o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do NCPC, confirmando a liminar concedida, para reintegrar a 

autora na posse do imóvel descrito na inicial.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

com as baixas e anotações devidas. Jaciara/MT, 24 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59791 Nr: 3201-02.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por EUCLIDES ARAGÃO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente a parte exequente elaborou cálculo de liquidação, pugnando 

pela homologação e consequente expedição de RPV, à ref. 104.

A parte executada deixou de manifestar acerca dos cálculos 

apresentados, conforme se nota em certidão de ref. 122.

Posteriormente acostaram-se as RPVs aos autos (ref. 154 e 155).

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores (ref. 160).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65464 Nr: 1291-03.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a 

implantação do auxílio doença desde a data da cessação indevida 

(16/01/2015) até a data da ciência do deferimento da tutela de urgência 

para implantação do benefício (12/05/2015), bem como a sua conversão 

em aposentadoria por invalidez, desde a data desta sentença (DIP: 

23/10/2018), e CONFIRMO a tutela concedida anteriormente, que 

determinou a implantação do benefício à ref. 03.CONDENO o INSS, ao 

pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde a data da 

cessação indevida do benefício (16/01/2015) até a data em que foi 

cumprida a determinação de ref. 03 (13/10/2015), observando-se eventual 

prescrição quinquenal.Ainda, verifico que as referidas parcelas 

referentes aos meses entre 12/05/2015 à 13/10/2015 deverão ser 

acrescidas de multa, nos termos do disposto na decisão de ref. 03, que 

deferiu a tutela antecipada para implantação do auxílio doença, e fixou 

multa diária no importe de R$ 250,00. Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

Os juros de mora incidem a partir da citação válida no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser acrescido de correição monetária.Ainda, determino que a correção 

monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do 

Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. razão pela qual as sentenças são 

ilíquidas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27023 Nr: 580-08.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QGDCL, JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:5636-B

 Vistos etc.

Itaú Seguros S/A, comparece aos autos requerendo a baixa na restrição 

de circulação imposta ao veículo placa NIZ5192, vez que referido bem foi 

objeto do contrato de compra e venda com garantia de alienação 

fiduciária, cujo contrato foi entabulado pelo ora peticionante, com Luciane 

Maria Kravetz da Silva.

Entretanto, em que pese constar a numeração do presente feito no 

documento de fl. 206, tal fato se deu de forma equivocada, já que a Sra. 

Luciane Maria Kravetz da Silva sequer é parte na presente ação.

Em consulta ao Sistema Apolo, é possível ver que na realidade a restrição 

de circulação do veículo foi inserida nos autos do processo Código 63979, 

pelo Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca (fl. 70 daqueles autos).

Assim, indefiro o pedido de baixa na restrição de circulação do veículo, 

devendo o banco formular o requerimento nos autos da ação onde foi 

inserida a restrição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.186.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45934 Nr: 875-74.2011.811.0010

 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: HELDER MACHADO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416-MT, 

JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a restabelecer o auxílio-doença 

ao autor, cuja data de início deve retroagir à data da cessação 

(06/03/2011), com a observância de que houve a concessão da tutela 

antecipada para que o requerido restabelecesse o benefício, 

retroativamente a partir da data de cessação (06/03/2011 – fls. 41).”No 

mais, persiste a decisão de fls. 129/130, tal como foi lançada.Por fim, 

declaro reaberto o prazo recursal.Intime-se a parte requerente para, 

querendo, ratifique ou retifique o recurso interposto.Em seguida, intime-se 

a recorrida para que apresente as contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo legal.Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional da 1º Região para apreciação do recurso interposto.Publique-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o .  À s 

providências.Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55747 Nr: 258-12.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARIA ELIANE DE 

JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente a parte exequente elaborou cálculo de liquidação, pugnando 

pela homologação e consequente expedição de RPV, às fls. 149/152.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados à fl. 155.

Posteriormente acostaram-se as RPVs aos autos (fl. 161/162).

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores (fls. 171/172).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, homologo os cálculos acostados à ref. 155.

De outra banda, diante do pagamento do débito, o presente feito merece 

extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56719 Nr: 1077-46.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LOPES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por SEBASTIÃO LOPES 

DE ARRUDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente a parte exequente elaborou cálculo de liquidação, pugnando 

pela homologação e consequente expedição de RPV, às fls. 111/114.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados à fl. 116.

Posteriormente acostaram-se as RPVs aos autos (fl. 121/122).

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores (fls. 129/130).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, homologo os cálculos acostados à ref. 116.

De outra banda, diante do pagamento do débito, o presente feito merece 

extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56049 Nr: 503-23.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO BRAGA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte exequente, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Após manifestação do exequente os autos foram remetidos à contadoria 

judicial, à fl. 108.

Posteriormente, com a confecção dos cálculos por este Juízo, as partes 

foram intimadas para se manifestar, e concordaram com os cálculos 

elaborados, conforme petições de fls. 112 e 113.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela contadoria 

judicial, às fls. 109/110.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58188 Nr: 2213-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALMIRA BATISTA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte exequente, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Após, os autos foram remetidos à contadoria judicial, à fl. 212.

Posteriormente, com a confecção dos cálculos por este Juízo, as partes 

foram intimadas para se manifestar. O INSS concordou com os cálculos 

elaborados, contudo o exequente manteve-se inerte, conforme certidão de 

fl. 214 e petição de fls. 215/218.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela contadoria 

judicial, à fl. 212.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 511-39.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGINA DE ARRUDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fls. 184v.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fl. 180.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50983 Nr: 2860-44.2012.811.0010

 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: MARCIA PEREIRA FERREIRA, MAURO ANTONIO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, SILAS TÉRCIO 

FERREIRA, CLEONICE BONAFE FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE 

CASTRO, SUCESSORES DE PAULO BONAFÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião 

extraordinária: lapso temporal, inexistência de oposição e animus 

domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas.Intimem-se as partes pessoalmente 

para comparecerem à audiência, sob pena de confissão.A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento 

das testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil.Por fim, no prazo de 05 (cinco) dias, o autor deve 

acostar aos autos certidão de ausência de matrícula do imóvel objeto da 

ação.Ciência ao MPE.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Jaciara-MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16548 Nr: 1089-75.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASANOVA & CASANOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Brown da Maia Pithon - 

OAB:8.406 - BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e examinados.Trata-se de Ação de Execução interposta por 

RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA. em face de 

CASANOVA & CASANOVA LTDA., todos devidamente qualificados nos 

autos.Assim, verificada a inércia da parte exequente, a extinção é medida 

que se impõe.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Custas 

remanescente, se houver, pelo exequente.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 22 de 

outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17857 Nr: 2485-87.2005.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENICIO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ANTÔNIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:12.267-B, MARLI BATISTA RODRIGUES - 

OAB:4742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.Trata-se de Abertura de Inventário do de cujus CLAUDENICIO 

MARIANO DA SILVA proposta por EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Assim, verificada a inércia por 

abandono por parte dos herdeiros, a extinção é à medida que se 

impõe.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Via de consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 85, 

§ 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.Sem 

honorários.Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14060 Nr: 770-44.2004.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que a restrição no veículo do requerido 

foi realizada, conforme requerido à fl. 65.

Contudo o feito foi arquivado provisoriamente em 2006, permanecendo no 

arquivo até então sem qualquer manifestação do autor.

Assim sendo, intime-se a parte requerente, para, no prazo impreterível de 

10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23965 Nr: 108-41.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25.276 - PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que já decorreu o prazo estipulado para o 

cumprimento do acordo.

Assim, intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, se houve o cumprimento da obrigação ou não, 

consignando que seu silêncio será interpretado como resposta afirmativa.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara - MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52904 Nr: 1470-05.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARGARIDA DA 

SILVA ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente a parte exequente elaborou cálculo de liquidação, pugnando 

pela homologação e consequente expedição de RPV, às fls. 114/118.

Intimado para se manifestar acerca do cálculo, o executado apresentou 

exceção de pré-executividade às fls. 120/129.

Posteriormente, às fls. 132/133, o exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado.

 Às fls. 134/135v, o cálculo mencionado foi homologado, determinando 

ainda a expedição da RPV.

Após, acostou-se a RPV aos autos (fl. 138).

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores (fls. 146/147).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 3497-58.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Iria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por DARCY IRIA DE JESUS 

em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente a parte exequente elaborou cálculo de liquidação, pugnando 

pela homologação e consequente expedição de RPV, às fls. 149/153.

À fl. 155, o cálculo mencionado foi homologado, determinando ainda a 

expedição da RPV.

Posteriormente acostou-se a RPV aos autos (fl. 158).

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores (fls. 160/161).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 48393 Nr: 35-30.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FERREIRA SOARES DE JESUS & 

CIA LTDA, FERNANDO SOARES DE JESUS, JAQUELINE FERREIRA 

SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo sido procedida a restrição sistêmica do bem, DEFIRO o pedidos de 

fl. 150 para DETERMINAR a penhora e avaliação do bem descrito à fl. 121, 

no endereço da parte devedora.

Após, intime-se a parte executada para, querendo, manifestar nos autos, 

sendo que, em caso de inércia, prosseguir-se-á com os demais atos 

expropriatórios.

Desde já, nomeio a parte exequente como depositária fiel do bem.

Ainda, restando inexitosa a penhora, indique a exequente outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

processo.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23277 Nr: 2106-78.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57549 Nr: 1772-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS&CL-E, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos, etc.Tendo em vista que já foram realizadas diversas diligências a 

fim de encontrar bens passíveis de penhora em nome da parte executada 

bem como restaram todas infrutíferas, SUSPENDO a execução, pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, 

do Art. 921, do NCPC).E sobre a decisão de suspensão, ensina o 

festejado Marcelo Abelha:“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, 

do CPC) Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no 

inc. III a regra de que: suspendesse a execução quando o executado não 

possuir bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para 

pagamento de quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que 

o pagamento não pode ser realizado porque inexistem bens a serem 

penhorados, adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do 

recebimento de frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento 

lógico ao prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução 

funda-se na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de 

dúvida que, se bens não existem para satisfazer o crédito devido ao 

exequente, outra não será a solução senão suspender o que já se 

encontra naturalmente obstado pela ordem natural das coisas. 

Registre-se, todavia, que é importante a declaração (ope legis) judicial da 

suspensão do processo para o exequente evitar a arguição de prescrição 

intercorrente por parte do executado”.(Manual de execução civil. – 5.ª ed. 

rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 179).(destaquei)Ato 

contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do NCPC).Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 153 Nr: 5-64.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, LUIZ SACARDI JÚNIOR, LUIZ 

SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, cumprir a determinação 

de fl. 341, sob pena de suspensão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50774 Nr: 2629-17.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Alvim Bites 

Castro - OAB:88.562 - MG

 Vistos etc.

Após o arquivamento dos autos em 29/02/2016 (fl. 187), a parte requerida 

peticionou no feito às fls. 188/196 apenas informando o desarquivamento 

para extração de cópias, não sobrevindo qualquer manifestaçõ posterior.

Dessa forma, volvam os autos novamente ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72826 Nr: 12772-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIARA PRODUCOES LTDA ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias das partes executadas.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 283.035,98 (duzentos e 

oitenta e três mil, trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) nas 

contas das partes executadas: JACIARA PRODUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 

10.513.705/0001-66 e FLAVIA ESTEVO GOMES, CPF n° 014.158.301-00.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada pessoalmente 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 CPC, 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.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107317 Nr: 9810-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$122.916,54 (cento e vinte 

e dois mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) 

nas contas da parte executada: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CPF 

nº 010.411.781-82.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos.

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 CPC, 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.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90513 Nr: 1629-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.De outra banda, verifico que já fora realizado a penhora nas 

contas de titularidade da pessoa jurídica do executado, entretanto, esta 

resultou inexitosa, conforme decisão de ref. 58.Posto isto, defiro a 

penhora online no valor de R$ 15.287-96 (quinze mil, duzentos e oitenta e 

sete reais e noventa e seis centavos) nas contas da parte executada, 

pessoa física: LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, inscrito no CPF sob 

nº 009.442.301-64.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, intime-se a parte 

executada.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 CPC, 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.Ainda, restando a 

diligência infrutífera, intime-se a parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, ou ainda, COMPROVAR o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Por fim, defiro o pedido 

de inclusão do executado Luciano Rodrigues de Carvalho, inscrito no CPF 

sob nº 009.442.301-64, no polo passivo desta demanda.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80518 Nr: 2420-09.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIONIR SANTOS DE SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 
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ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 72.415,11 (setenta e 

dois mil quatrocentos e quinze reais e onze centavos) nas contas da parte 

executada: GEDIONIR SANTOS DE SOUZA, CPF nº 012.285.861-10.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos.

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 CPC, 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.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA MARTINS CRAVEIRO (EXECUTADO)

ANDERSON CHRISTIAN ESTEVES COSTA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar no autos o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, pois a que foi juntada é insuficiente, trata-se de 3 (três) 

executados.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001790-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON AUREO FERNANDES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE TABOSA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para ciência 

da certidão do oficial de justiça e, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder ao cumprimento do artigo 729 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000789-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAICARA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, as partes executadas devidamente citadas e 

intimadas, não se manifestaram nos autos. Certifico ainda que, faço 

expedir intimação a parte requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA RIBEIRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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 e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BISPO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001069-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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 querendo, 

no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001773-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar o comprovante da diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANGELA ETERNA DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

ANGELA ETERNA DE OLIVEIRA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas 

e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001869-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARLETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA RIBAS DA SILVA (EXECUTADO)

AMAURI MEDEIROS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, as partes executadas devidamente citadas e 

intimadas, não se manifestaram nos autos. Certifico ainda que, faço 

expedir intimação ao requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001655-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas e requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92278 Nr: 2500-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCRM, CCSSR, SDSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 201996 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 531-25.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/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$ 551,71 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas e R$ 138,31 

referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 176. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56711 Nr: 1095-67.2014.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 92,04 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 39. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25930 Nr: 2451-10.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. PREGO - ME, DIOGO MAGALHÃES PREGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE 

SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BNENS S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:16626/PR, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, EVANDRO 

LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.302-A/MT, Fernando Augusto 

Vieira de Figueiredo - OAB:17210-A/MT, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, FLÁVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - 

OAB:34.248-SP E 118, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES 

PINTO - OAB:6294-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, Milena 

Piragine - OAB:7.627-A - MT, RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - 

OAB:180737-E/SP

 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$ 701,71 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas e R$ 288,31 

referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença 
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de folhas 185/190. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18664 Nr: 119-41.2006.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.699,15 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 13. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16439 Nr: 966-77.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURY SILVEIRA MARENSI - 

OAB:, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/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$ 732,87 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 411,36 para recolhimento da guia de custas e R$ 321,51 

referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 254. 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.: 84715 Nr: 4553-24.2016.811.0010

 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: ERGDO, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141

 Rejeito, pois, a preliminar, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.Fixo como ponto controvertido a 

necessidade do alimento e a possibilidade do genitor em arcar com a 

majoração dos alimentos.1. Das provasDefiro a produção de prova 

testemunhal.Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 06 de dezembro de 2018, às 15h45min.As testemunhas do autor já 

foram arroladas na inicial e deverão ser intimadas pelo juízo, conforme 

preceitua o artigo 455, § 4º, inciso IV do CPC.Intime-se o requerido por 

meio de sua advogada para, querendo, apresentar o rol de testemunhas 

em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, §§ 4º, 

observadas as disposições dos arts. 450 e 455, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 16 de outubro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73272 Nr: 12906-87.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE MORAES, JOSÉ GERALDO 

ZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA GUTIERREZ ASSUNCAO 

- OAB:100866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR EMIDIO DE PADUA 

PENHA - OAB:28.158 OAB/MG, CESAR EMIDIO DE PADUA PENHA 

JUNIOR - OAB:113880

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a): Requerido(a): José Gomes de Moraes, Cpf: 

74824651891, Rg: 7.438.329 SSP SP Filiação: Benedito Gomes de Moraes 

e Maria Aparecida de Moraes, data de nascimento: 15/02/1955, 

brasileiro(a), natural de Cajuru-SP, viuvo(a), construtor, Endereço: Rua 

Irajá 1385, Bairro: Vila Planalto, Cidade: Jaciara-MT,

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Processo nº. 12906-87.2015.811.0010

Código: 73272

Requerente: Silvio Cesar Borges

Requeridos: José Gomes de Moraes e José Geraldo Zana

VISTOS ETC,

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do requerido, José 

Gomes de Moraes, DEFIRO o pedido de ref. 56.

Cite-se o réu por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, obedecidas as 

formalidades legais (art. 257, do CPC), para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Caso não sobrevenha defesa, desde já NOMEIO como Curadora Especial 

a Defensoria Pública atuante nesta Comarca de Jaciara, nos termos do art. 

72, II do CPC, que deverá ser intimada quanto a esta decisão e para se 

manifestar, no prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus 

público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos 

termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo Codex, sendo cabível, 

portanto, defesa genérica, por negativa geral.

Noutra banda, intime-se o autor por meio de seu advogado (a) para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos argumentos articulados 

pelo terceiro interessado à ref. 41.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 20 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73773 Nr: 83-47.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MENDES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341 SP

 Processo nº: 83-47.2016.811.0010

Código: 73773

Requerente: Neuza Mendes dos Santos

Requerido: Banco Bradescard S.A

 VISTOS ETC,

Neuza Mendes dos Santos ajuizou "Ação de Inexistência de Débito c/c 

Pedido Levantamento de Protesto e Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Antecipação de Tutela” em face de Banco Bradescard S.A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora requereu a extinção do feito, em face do cumprimento da 

obrigação pelo réu (ref. 50).

Decido.

Considerando o pagamento do débito executado,conform declarado à ref. 

50, tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do CPC.

Expeça-se o alvará de levantamento do valor depositado em juízo.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 24 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.: 74510 Nr: 302-60.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 302-60.2016.811.0010

Código 74510

VISTOS ETC,

Determino a realização de perícia socioeconômica na residência da 

requerente.

Para tanto, intime-se a assistente social da equipe interprofissional do juízo 

para que elabore relatório o mais breve possível.

Após, vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 24 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.: 87357 Nr: 5780-49.2016.811.0010

 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: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de Busca e Apreensão do veículo Marca: 

VOLKSWAGEN, Modelo: Saveiro 1.6 CS, Ano: 2010, Cor: Branca, Placa: 

NUB-8307, RENAVAM: 227193245, CHASSI: 9BWKB05U1BP055295, a fim 

de consolidar a posse e propriedade plena e exclusiva do bem descrito na 

inicial ao requerente.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, pelos 

fatos e fundamentos supracitados. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Procedi nesta oportunidade a retirada da 

restrição do veículo via RenaJud, conforme espelho anexo.Transitada em 

julgado e nada postulado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 24 de outubro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 83727 Nr: 4027-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MORAIS SOUSA, RONALDO 

ROSA DE JESUS, EVA FERREIRA SILVA, FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT, Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, sem 

interposição de recurso, intimem-se as partes para se manifestarem na 

fase do artigo 422, do Código de Processo Penal no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 120968 Nr: 6086-47.2018.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 Vistos.

Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulada pelo indiciado 

ANDRELINO FERREIRA DA SILVA alegando, em síntese, a inexistência de 

flagrante delito (ref. 06).

 O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido de relaxamento de prisão, ante a sua incontestável regularidade 

(ref. 12).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

De início, no que diz respeito ao pedido de relaxamento da prisão em 

flagrante sob o fundamento da ausência de situação de flagrância.

 Assim dispõe o artigo 302, do Código de Processo Penal:

 Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 

qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 

papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Verifica-se dos autos, que os policiais estavam realizando diligências para 

localizar a vítima desaparecida, sendo obtida a informação que haviam 

localizado o corpo da vítima enterrado, razão pela qual, continuaram as 

buscas, logrando êxito em localizar o indiciado, pouco depois do crime de 

homicídio.

 Desta forma, observa-se que não houve irregularidades na prisão em 

flagrante de ANDRELINO FERREIRA DA SILVA, visto que pouco tempo 

depois do cometimento do delito, o indiciado foi capturado pela polícia 
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(flagrante impróprio).

No que diz respeito à suposta extrapolação do prazo para a comunicação 

da prisão do indiciado ao Juízo, verifica-se que passaram poucos minutos 

para a comunicação da prisão em flagrante delito (prisão em flagrante às 

19h02min – comunicação às 19h50min), assim, observa-se que não houve 

qualquer prejuízo para ao requerente, tendo em vista a celeridade que 

ocorreu todo o trâmite do auto de prisão em flagrante.

 Insta salientar ainda, que ainda que tivesse alguma irregularidade na 

prisão do indiciado, O QUE NÃO É O CASO, esta foi superada com o 

superveniente decreto da prisão preventiva de ANDRELINO FERREIRA DA 

SILVA, devidamente fundamentada por este Juízo (ref. 04), em razão da 

gravidade concreta da conduta delituosa.

 Assim, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de 

relaxamento da prisão é medida que se impõe, ante a gravidade do crime, 

bem como por permanecerem incólumes os fundamentos da garantia da 

ordem pública e da aplicação da lei penal.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão 

formulado pela defesa de ANDRELINO FERREIRA DA SILVA e, 

consequentemente, mantenho a prisão cautelar.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109015 Nr: 729-86.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 Vistos.

 Embora o réu não tenha comparecido à audiência, o seu Advogado 

comparece ao ato e diz que o mesmo está residindo na Rua Juruce nº 

558, Bairro São Sebastião, Jaciara-MT (próximo à antiga Delegacia), razão 

pela qual redesigno audiência admonitória para o dia 30/10/2018, às 13:20 

horas, devendo o reeducando ser intimado no enderenço informado.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ROSA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/12/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANAVIA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/12/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

onsiderando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16153185, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUARESMA SAGAVE (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16161143, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19699 Nr: 2124-12.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. da Silva-ME, Cesar Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9874/B
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 Proceder a intimação dos executados, na pessoa de seus advogados, 

acerca da manifestação da Fazenda Pública Estadual de fls. 145/151, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62196 Nr: 4819-89.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersino Joaquim Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar no prazo legal, 

acerca da petição de fls. 116/117, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106528 Nr: 1427-68.2018.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Alves Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Considerando os documentos apresentados pelo requerente e o disposto 

no art. 10 do CPC, dê-se vistas dos autos a Defensoria Pública.

Outrossim, intimem-se as partes para que especifiquem eventuais provas 

que pretendem produzir justificando sua necessidade, no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92158 Nr: 2734-91.2017.811.0018

 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: Adriana Siqueira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

a conceder em favor da autora ADRIANA SIQUEIRA LIMA, o benefício de 

assistência social, no valor de um (01) salário mínimo mensal, a partir da 

data do requerimento administrativo (26/04/2016).Condeno ainda a 

requerida no pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos 

do art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora.Juros de mora e correção monetária 

nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a 

citação.Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto nos artigos 786 e 412, § 5º, I da 

CNGC.Nos termos do art. 496, § 3º, inciso I do CPC, prescindível o 

reexame necessário.Em relação ao pagamento, proceda-se, 

obrigatoriamente, conforme dispõe a Resolução nº 405 de 

09/06/2016.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84629 Nr: 4461-22.2016.811.0018

 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: Luzenaide Gomes Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Certifique-se quanto a manifestação 

da Procuradoria da União conforme manifestação de ref: 14.Outrossim, 

requite-se junto ao CRI de Juara matrícul atualizada do imóvel, bem como 

para que seja certificado quanto há outros imóveis em nome da parte 

autora.Providencie-se o necessário para a realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93282 Nr: 3317-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁdJ, AG, MdJnpdG, VTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Vistos etc.

Ante o alegado pelas partes, determino a intimação de todos para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

necessidade no prazo legal.

Em igual prazo deverão se manifestar quanto ao interesse em firmar 

Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78589 Nr: 1386-72.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Pinheiro Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria 

por invalidez permanente, no valor de um salário mínimo, julgando extinta a 

ação com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: André Pinheiro Godinho .2.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez.3.Data do início do benefício: 

01/10/2011 (dia seguinte a data cessação do auxílio-doença).4.Renda 

mensal inicial: um salário mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado).Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, antecipo os efeitos da tutela, para o fim de determinar a 

implantação do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 30 (trinta) dias.Condeno ainda a requerida no pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 
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termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e da 

Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Juros de 

mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, 

ambos desde a citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 

490 do STJ).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto artigo 412, §§ 4º e 5º, da CNGC.Em 

relação ao pagamento, proceda-se, obrigatoriamente, conforme dispõe a 

Resolução nº 405 de 09/06/2016.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19699 Nr: 2124-12.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. da Silva-ME, Cesar Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9874/B

 Vistos, etc.

Considerando o decurso do tempo desde o petitório retro e, considerando 

eventual pagamento parcial do débito, INDEFIRO o pedido de penhora de 

imóvel descrito em fls. 123, sendo assim determino a intimação da parte 

autora para que informe se houve pagamento parcial/total do crédito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese de haver saldo remanescente, deverá apresentar cálculo 

atualizado do débito nos termos do no Novo Código de Processo Civil, 

requerendo o que de direito.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43682 Nr: 793-82.2012.811.0018

 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: Debora Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Takaaki Hosoume, Hospital e Maternidade São 

Lucas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Covre - OAB:15255/MT, 

Jean Rohling Dupim Carvalho - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Proceder aintimação dos requeridos, para manifestarem no prazo legal, 

acerca da proposta de honorários apresentada de fls. 485.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. T. C. (AUTOR(A))

A. B. D. A. (AUTOR(A))

A. C. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. V. D. C. D. J. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000400-33.2018.8.11.0018 AUTOR(A): ALESSANDRO 

BORGES DE ARAUJO, JAKELYNE CARLA TONHON CARRASCO, ANDRE 

CARRASCO ROSA NETORÉU: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA 

DE JUARA MT DECISÃO Acolhendo o parecer ministerial designo audiência 

de instrução e julgamento para 29.11.2018 às 17h30, oportunidade em que 

será colhido o depoimento pessoal das partes. Defiro ainda, a produção 

de prova testemunhal. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65662 Nr: 2782-55.2014.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson José Pontes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7.091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 117/119, determinando a efetivação do bloqueio nas 

contas da parte executada, no montante indicado na memória de cálculo 

de fls. 119. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme 

determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 

2018.Cumpra-se.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65164 Nr: 2395-40.2014.811.0018

 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: Silvana dos Santos Nascimento Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA DOS SANTOS NASCIMENTO 

BATISTA, Cpf: 01048142175, Rg: 1788782-8, Filiação: Tereza dos Santos 
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Nascimento e Jose Ventura do Nascimento, data de nascimento: 

28/07/1975, brasileiro(a), natural de Alto Piquiri-PR, casado(a), do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido JAQUELINE BATISTA, Cpf: 

04015641183, Rg: 2430151-5, Filiação: Silvana dos Santos Nascimento 

Batista e Sidney Batista, data de nascimento: 17/12/1993, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditada Jaqueline Batista.

Resumo da Inicial: A interditanda é portadora de Retardo Mental Moderado, 

desde seu nascimento, não possui condições para praticar os atos da 

vida cotidiana.

Despacho/Decisão: Código n. 65164DESPACHODEFIRO o pleito ministerial 

de fls. 60 e para tanto, DETERMINO a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL com a autora e o interditando para averiguar se esta 

apresenta-se como indicada para ser curadora.Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para a realização dos estudos.Vindo o laudo, vista ao MPE para 

manifestação.Após, concluso para deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 04 de outubro de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 6718 Nr: 430-47.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela FAZENDA NACIONAL em 

desfavor de EDUARDO MENEZES GONÇALVES, qualificado nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (f. 160), pugnando pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 160), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Determino o levantamento de eventual penhora nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 4684-77.2013.811.0018

 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: Adolfo Deiss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rosa de Ouro, Abilio Lopes 

Junior, ORIETE GRISCIOLI LOPES, NELSON BERNARDES PEDROSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristianne maria kunst talaska 

- OAB:7987, wellington cardoso ribeiro - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatisa Maiara de Azevedo - 

OAB:OAB/MT 24.312 B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio do requerente Adolfo Deiss sobre o imóvel 

especificado na exordial (memorial descritivo de f. 205/208), pela 

ocorrência da prescrição aquisitiva, extinguindo o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno os requeridos ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa.Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de 

registro da presente sentença junto ao CRI desta Comarca, do qual deverá 

conter, considerando o disposto no art. 226 da LRP: a completa descrição 

do perímetro do imóvel; a data do trânsito em julgado desta sentença; e a 

completa qualificação do requerente.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 2791-46.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Pereira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada do 

extrato do RENAJUD juntado aos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40961 Nr: 1401-17.2011.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir de Lana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 

SILVA, Cpf: 66757576104, Rg: 1018382-5, Filiação: Geraldo Amelio de 

Carvalho e de Maria de Souza Oliveira, data de nascimento: 26/11/1950, 

brasileiro(a), natural de Mantena-MG, viuvo(a), do lar, Telefone 9202-2601 

e atualmente em local incerto e não sabido VALDEIR DE LANA DA SILVA, 

Cpf: 02750748119, Filiação: Jose de Lana da Silva e de Maria das Graças 

de Oliveira Silva, data de nascimento: 18/09/1984, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se Interditado Valdeir de Lana da Silva

Resumo da Inicial: A deficiência priva o interditando do discernimento, bem 

como lhe torna incapaz de reger a sua pessoa e seus bens, inclusive 

impossibilita-o de receber seu beneficio de amparo social a pessoa 

portadora de deficiência junto à rede bancária, concedido pelo INSS.

Despacho/Decisão: Código n. 40961DESPACHODEFIRO o pleito ministerial 

de fls. 82 e para tanto, DETERMINO a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL com a autora e o interditando para averiguar se esta 

apresenta-se como indicada para ser curadora.Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para a realização dos estudos.Vindo o laudo, vista a DPE e MPE para 

manifestação.Após, concluso para deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 16 de outubro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 47 Nr: 57-60.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvarina Oliveira Lessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 
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OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Intimar Patrono da parte autora para que informe nos autos outro banco 

para receber os valores de liberação, vez que a Cooperativa Sicoob não 

encontra-se cadastrada junto ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-15.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RONY SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000343-15.2018.8.11.0018 REQUERENTE: EDER RONY SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO acostado em ID: 15836020 dos autos, o qual, 

conforme certificado em ID: 15838413 é TEMPESTIVO; 2. DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita. Uma vez presentes os requisitos de 

admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o 

recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis 

que consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais. 3. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Após, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal desta Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-30.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RONY SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000342-30.2018.8.11.0018 REQUERENTE: EDER RONY SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado em ID: 15834449 dos autos, o qual, conforme 

certificado em ID: 15838309 é TEMPESTIVO; 2. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 

recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE HILDEBRAND DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000470-50.2018.8.11.0018 REQUERENTE: TATIANE HILDEBRAND DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado em ID: 15927328 dos autos, o qual, conforme 

certificado em ID: 15927718 é TEMPESTIVO; 2. DEFIRO os beneficios da 

justiça gratuita. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 

recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-60.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLEIDE FERNANDES DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010002-60.2017.8.11.0018 EXEQUENTE: EDLEIDE FERNANDES DA SILVA 

SOUZA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO Cumpra-se 

na integra a decisão de ID: 12278784. Altere-se o polo ativo e passivo do 

presente feito. Intime-se Edleide Fernandes da Silva Souza, por seu 

advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da 

condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 

DEFIRO o pedido de desentranhamento da petição de ID: 10391027, e 

determino a exclusão do arquivo no sistema PJE, devendo prosseguimento 

a execução nos termos da petição de ID: 8959625. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000066-96.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: IZAEL COSTA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO 1. Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 
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manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Altere-se o registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010200-34.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-57.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINO SANT ANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-29.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-44.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA DONATO FERNANDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA IRENE DE SOUZA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010265-29.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010525-14.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALCEU VITORIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO SEMEAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000209-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010496-56.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. MIRANDA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010485-95.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ARRUDA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-38.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 
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tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010298-53.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MICHELAN RODRIGUES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA TRAMONTIM DE MELO (EXECUTADO)

EVALDO DE MELO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, da certidão de ID 16151585.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-28.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIX DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES WALTER DA CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR OAB - SP222892 (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-71.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO GONCALVES CERQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010612-67.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000035-76.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SERGIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE 

CAPACITACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO 

- CUMPRIMENTO SENTENÇA PROCESSO n. 1000111-03.2018.8.11.0018 

Valor da causa: $19,950.00 ESPÉCIE: [COMPROMISSO, 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISCO SERGIO DA SILVA Endereço: RUA ESPIRITO 

SANTO, 108, E, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E 

CURSOS DE CAPACITACAO EIRELI - ME Endereço: RUA CHILE, 358, 

TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38405-146 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 428 de 760



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). 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). 

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. JUARA, 25 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: 1000012-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GOMES FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-11.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, JUNTAR AOS AUTOS GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, UMA 

VEZ QUE OS VALORES DEPOSITADOS NÃO ESTÃO VINCULADOS AO 

PROCESSO E NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR TAL OPERAÇÃO JUNTO A 

CONTA ÚNICA COM O COMPROVANTE JUNTADO NO ID 13818569.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82174 Nr: 3041-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, Leonardo Zampari Halla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigisfredo Hoepers - 

OAB:39.885-A

 DESPACHO

Considerando a necessidade de readequação de pauta, DESIGNO 

audiência para o dia 05.12.2018, às 14h30m.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60126 Nr: 2697-06.2013.811.0018

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Miriam Aparecida Rodrigues da Silva de Borba, Ester 

Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo José da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª 

figura do Código Penal, decreto a prescrição da pretensão punitiva e 
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JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado, qualificado nos autos. 

Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as anotações de praxe e arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Em Juara/MT, 

14 de setembro de 2018. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 112617 Nr: 4128-02.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fernando Nunes Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Vistos.

 Considerando a justificativa plausível, devidamente comprovada nos 

autos, DEFIRO o pleito defensivo e, por conseguinte, redesigno a 

audiência para o dia 28 de novembro de 2018 às 16h00min.

 Consigne-se que o adiamento ocorreu por culpa exclusiva da defesa, não 

havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa,

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104778 Nr: 434-25.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Nicanor Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc,

Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de RENAN NICANOR MARTINS por ter praticado, em 

tese, o crime previsto no artigo 306, parágrafo 1º, inciso I c.c art. 298, 

inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

 A denúncia foi recebida no dia 27 de março de 2018 (ref. 52). O 

denunciado foi citado pessoalmente.

Apresentada resposta à acusação (ref. 55), a defesa requereu a 

absolvição do acusado.

É o relato do necessário. Decido.

Saliente-se que com o advento da Lei n. 11.705/2008, a comprovação de 

perigo concreto passou a ser despicienda e o crime, tipificado como de 

perigo abstrato. incluiu, ainda, a elementar concentração de álcool por litro 

de sangue igual ou superior a 6 decigramas, equivalente a 0,3 miligramas 

de álcool por litro de ar alveolar , o que tornou a imputação mais objetiva e 

precisa.

Cumpre ressaltar que, na atual fase processual, se busca apenas indícios 

da autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou 

seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação 

de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução criminal.

Verifico que há indícios da existência do juízo de reprovação da conduta 

praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o recebimento da 

denúncia é justamente a justa causa para o seu oferecimento, porquanto 

esta deve ser entendida como a exigência de um lastro mínimo para a 

deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de convencimento 

possível sobre a materialidade e autoria do delito.

Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 11 de julho de 2019, às 14h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa do réu.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113007 Nr: 4302-11.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones de Jesus Pilocelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc,

Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de JONES DE JESUS PILOCELLI por ter praticado, em 

tese, os crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia foi recebida no dia 21 de setembro de 2018 (ref. 4).

 Apresentada resposta à acusação (ref. 18), a defesa requereu a 

absolvição do acusado, uma vez que este teria agido em legítima defesa.

É o relato do necessário. Decido.

No entanto, verifica-se que a preliminar levantada deve ser analisada no 

mérito da causa, haja vista o questionamento quanto às provas, o que me 

leva a concluir que se confunde com o mérito da questão.

Cumpre ressaltar que, na atual fase processual, se busca apenas indícios 

da autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou 

seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação 

de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução criminal.

Verifico que há indícios da existência do juízo de reprovação da conduta 

praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o recebimento da 

denúncia é justamente a justa causa para o seu oferecimento, porquanto 

esta deve ser entendida como a exigência de um lastro mínimo para a 

deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de convencimento 

possível sobre a materialidade e autoria do delito.

Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 11 de julho de 2019, às 14h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa do réu.

Às providências.

Cumpra-se

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000848-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA PRIMEIRA VARA TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA EXPEDIDO POR ORDEM DO MM JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DESTA COMARCA, DR. FABIO PETENGILL PROCESSO Nº 

1000848-19.2017.8.11.0025 - PJe TIPO DA AÇÃO: GUARDA E ALIMENTOS 

REQUERENTES: VALERIA DOS SANTOS E VICTOR GABRIEL FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: FÁBIO FERREIRA PACHECO Nesta data, às 

15:30 horas, compareceu na Secretaria da Primeira Vara Cível da 

COMARCA DE JUÍNA, a Sra. VALERIA DOS SANTOS, a quem o(a) MM.(ª), 

Dr.(a) Fabio Petengill, Juiz de Direito, deferiu a Guarda DEFINITIVA do 

menor VICTOR GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, conforme 

decisão/sentença de ID 14349203, comprometendo-se a bem e fielmente 

desempenhar o encargo que lhe foi confiado, declarando-se ciente das 

obrigações que lhe(s) são impostas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente-ECA (Lei n. 8.069/90) e demais legislação em vigor. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito ROSANE INÊS NOATTO Gestora Judiciária 

VALERIA DOS SANTOS Requerente Sede do Juízo e Informações: Praça 

dos Três Poderes, S/nº Bairro: Centro, Cidade: Juína-MT Cep: 78320000 

Fone: (66) 3566-1531.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que complemente 

a diligência do Sr. Oficial de Justiça tendo em vista que para o 

cumprimento da referida busca e apreensão necessita de dois oficiais. O 

valor deverá ser recolhido no prazo de 5 dias por meio do sistema 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001372-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que complemente 

a diligência do Sr. Oficial de Justiça tendo em vista que para o 

cumprimento da referida busca e apreensão necessita de dois oficiais. O 

valor deverá ser recolhido no prazo de 5 dias por meio do sistema 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 141270 Nr: 4249-09.2018.811.0025

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS, ALLESSANDRA 

SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 Por conseguinte, a mim parece clara a superação da ideia fixada no 

precedente jurisprudencial da Corte Cidadã, razão porque, recebo a 

presente execução provisória e determino sejam os réus intimados a 

depositar o valor total da execução provisória, pena de multa nos termos 

do art. 523, § 1º, do NCPC, no prazo de 48h., já que se cuida de excussão 

de multa coercitiva e não execução de valor, autorizando a constrição 

judicial de dinheiro da demandada se não realizado o depósito ora 

determinado.Publique-se. Às providências.Juína/MT, 25 de outubro de 

2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88715 Nr: 2846-15.2012.811.0025

 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): FILADELFO DOS REIS DIAS, ALLESSANDRA 

SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 Ante a todo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão manifestada na 

presente ação civil pública para:(i)determinar que os requeridos 

suspendam, imediatamente, qualquer ato de desmembramento, 

comercialização, alienação de lotes na região do imóvel encravado sob a 

matrícula n. 45714 (Reserva Técnica da Vila Operária I, com área total de 

17,7162 hectares), sob pena de incidência de multa por cada ato alienativo 

no montante de R$ 15.000,00;(ii)compelir os réus a apresentarem perante 

o órgão municipal para aprovação, no prazo de 30 dias, projeto de 

loteamento urbano, com todos os requisitos, melhoramentos, infraestrutura 

exigidos pela Lei de Parcelamento do Solo, também sob multa diária a partir 

do vencimento do prazo aqui assinalado, que fica fixada desde logo em R$ 

5.000,00/dia, sem prejuízo da extração de cópias e ofício à DelPol pela 

caracterização em tese de crime de desobediência, bem como bloqueio do 

patrimônio dos réus até o valor suficiente e necessário à consecução da 

obrigação aqui imposta;(iii)empós, e no prazo subsequente e imediato de 5 

dias, com os projetos devidamente aprovados, levarem a registro o 

loteamento junto ao CRI da Comarca, para publicização e regularização da 

situação fática daqueles que contrataram com os réus e ocupam a região 

loteada, também sob pena de multa diária no mesmo valor e sob as 

mesmas consequências delineadas acima;Para fins de publicidade, 

registre-se cópia dessa decisão nas margens da matrícula do imóvel, 

assim como proceda-se à divulgação nas mídias eletrônicas e na imprensa 

local, especialmente para conhecimento dos centenas de ocupantes da 

área em comento, cientificando-se, ainda, o Município de Juína do que 

ficou aqui decidido.Destaque-se que todas as ordens aqui emanadas são 

confirmação de tutela de urgência deferida inicialmente e, portanto, não se 

acham sujeitas a recurso de apelação com suspensividade dos efeitos, 

razão porque, descumpridos os prazos e comandos aqui estabelecidos, 

certifique-se, imediatamente, para imposição das sanções e 

consequências do descumprimento das decisões judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80624 Nr: 70-76.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2001 LTDA - ME, JOSÉ MARCIO 

COELHO PIRES, GISELLE D'HERONVILLE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, ELTON ANTONIO RAUBER - OAB:19692/O

 Processo nº 2779-50.2012.811.0025 (Cód. 88656)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

 EXECUTADO: P. G. Comunicação Visual Ltda. ME e outro

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

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 
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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, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar 

veículos em nome dos executados e que não possuam restrições de 

qualquer natureza.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 25 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 2779-50.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.G. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, 

GILSON FRANCISCO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Processo nº 2779-50.2012.811.0025 (Cód. 88656)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

 EXECUTADO: P. G. Comunicação Visual Ltda. ME e outro

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

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, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar 

veículos em nome dos executados e que não possuam restrições de 

qualquer natureza.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 25 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57552 Nr: 3838-44.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MANHANI ALCHAPAR, NELSON JACO 

FREISLEBEM, MICHAEL FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Processo n°: 3838-44.2010.811.0025 (Cód. 57552)

EXEQUENTE: Ajes – Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena e outro

EXECUTADO: Márcia Manhani Alchapar e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Considerando que os advogados indicados às fls. 128, substabeleceram, 

sem reservas, os poderes que lhe foram conferidos, promovam-se suas 

exclusões dos cadastros processuais.

Providências necessárias.

Juína/MT, 25 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001341-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. M. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA JUSTIFICATIVA 

ID. 16015997. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000750-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. D. S. (REQUERENTE)

M. D. D. C. D. S. (REQUERENTE)

S. D. C. D. S. (REQUERENTE)

M. V. D. C. D. S. (REQUERENTE)

E. A. D. C. D. S. (REQUERENTE)

R. D. C. D. S. (REQUERENTE)

M. A. F. D. C. (REQUERENTE)

I. D. C. D. S. (REQUERENTE)

A. P. D. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. A. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para requerer o que entender por direito. JUÍNA, 25 de 

Outubro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1001337-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. (RÉU)

Outros Interessados:

A. J. T. M. (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA O DIA 13/12/2018 ÀS 09:00 HORAS NO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o requerido intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento injustificado do 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 25 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139486 Nr: 3061-78.2018.811.0025

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDS, JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

53275292587, Filiação: Maria Cardoso Dias e José Abdias dos Santos, 

data de nascimento: 02/05/1972, brasileiro(a), natural de Aquidabã-SE, 

aposentado e atualmente em local incerto e não sabido JUCILAINE 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, Cpf: 03291840160, Rg: 17282586, Filiação: Elza 

Fatima de Almeida Silva e Roberto de Oliveira, brasileiro(a), convivente, do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO,através do Promotor de Justiça que ao final se identifica, vem 

propor Ação de Destituição de poder familiar em desfavor de: Gerivaldo 

Jose dos Santos e Jucilaine Almeida de Oliveira.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Para fins de envolvimento único e tomada 

de medidas efetivas que visem abreviar o período de institucionalização 

dos menores, nos moldes do Provimento de nº 32/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça, DESIGNO audiência concentrada para o dia 12 de 

setembro de 2018 às 14h30min, ocasião em que será analisado o pedido 

liminar de destituição do poder familiar formulado pelo Parquet.Citem-se e 

intimem-se os requeridos.Procedam-se os agentes da infância e juventude 

deste juízo com as intimações e comunicações aos representantes dos 

seguintes órgãos:a)Equipe interdisciplinar atuante perante este 

juízo.b)Conselho Tutelar.c)Entidade de acolhimento e sua equipe 

interdisciplinar.d)Secretaria Municipal de Assistência Social.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 17 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz 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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 24 de outubro de 2018

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81211 Nr: 852-83.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECE, CLEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 "Vistos em correição. Estes autos foram correicionados e estão em 

devida ordem.

 Arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40657 Nr: 275-13.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDR, RDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 "Vistos etc. [...] Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais 

interesse na demanda, eis que abandonou o processo, que aguarda 

providências da sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do 

feito. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, observando as formalidades legais. 

Ciência ao parquet. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82944 Nr: 3034-42.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDR, RDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. [...] Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, 

insuscetível de prorrogação. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais. Ciência ao parquet. Publique-se. Registra-se. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118820 Nr: 730-94.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONNI MARCIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender por direito, sob pena de arquivo provisório, conforme decisão de 

fl. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86764 Nr: 691-39.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE 

OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081 

A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender por direito, conforme a r. decisão de fl.128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110947 Nr: 3032-33.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDF, LADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577

 "Vistos etc. [...] Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do NCPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

Ciência ao parquet. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110948 Nr: 3033-18.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDF, LADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577

 "Vistos etc. [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III 

do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo.

Ciência ao parquet.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90012 Nr: 4295-08.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV, CDLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIHLELERIAN ZANETTI - 

OAB:28481/PR, CLAUBER JULIO DE OLIVEIRA - OAB:42336, RUTH 

EMANUELLE BOURET SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 "Vistos, etc. [...] Ante o exposto, JULGO EXTINTA com resolução do 

mérito a presente execução, na forma do artigo 924 , inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.Considerando o trabalho desempenhado nos 

autos desta ação pela defensora dativa Dra. Jaqueline de Ângelo 

Nascimento, inscrita na OAB/MT 13.427, nomeada às fls. 29, fixo em seu 

favor, honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual 

da OAB. Expeça-se a devida certidão.DETERMINO a baixa em eventuais 

penhoras ou bloqueios havidos nos autos.Precluso o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado dessa sentença e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo.Ciência ao Parquet. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90011 Nr: 4294-23.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV, CDLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM PRUDENCIANO DE 

SOUZA - OAB:57633/PR, BIHLELERIAN ZANETTI - OAB:28481/PR, 

JERIEL DOS PASSOS - OAB:56865/PR

 "Vistos, etc.[...] Ante o exposto, JULGO EXTINTA com resolução do mérito 

a presente execução, na forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.Considerando o trabalho desempenhado nos autos desta 

ação pela defensora dativa Dra. Jaqueline de Ângelo Nascimento, inscrita 

na OAB/MT 13.427, nomeada às fls. 31, fixo em seu favor, honorários 

dativos no montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da OAB. 

Expeça-se a devida certidão.Precluso o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado dessa sentença e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Ciência ao Parquet.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37091 Nr: 1087-89.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINA MARIA DA SILVA, Cpf: 

49588753104, Rg: 3.415.520, brasileiro(a), sem mais dados para 

qualificação. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização da acusada Regina 

Maria da Silva, CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

para responder a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 

momento em que, por meio de advogado ou Defensor Público, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessária (arts. 396 e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 

11.719/08).Após, CONCLUSOS para deliberação.No mais, a fim de 

viabilizar a atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 

2.0, o que determino, RECOLHA-SE o antigo MANDADO de PRISÃO, 

SUBSTITUINDO-O por novo, fazendo constar o prazo de 

validade.ENCAMINHEM-SE o mandado de prisão para a Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca e, por ofício, à Delegacia de Capturas (POLINTER) 

na Capital deste Estado, bem como para os locais onde possivelmente 

possa ser encontrado.Em sendo efetivada a prisão, CONCLUSOS 

imediatamente.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95373 Nr: 3637-47.2013.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sandra Costa Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA COSTA DOURADO, Filiação: 

Sebastião Francisco Dourado e Sueli Costa Dourado, data de nascimento: 

20/08/1988, brasileiro(a), natural de Castanheira-MT, solteiro(a), 

garçonete, Telefone 66 9917-3433 e atualmente em local incerto e não 

sabido CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA, Cpf: 98464841191, Rg: 

31384668, Filiação: Maria de Jesus e Domicio Domingos da Costa, data de 

nascimento: 15/03/1983, brasileiro(a), natural de Formosa do Oeste-PR, 

convivente, pedreiro, Telefone 9649-5613 (recado). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerandoa presunção de veracidade dos fatos 

alegados,julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça 

exordial, nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.Sem custas 

e honorários. Como trânsito em julgado, junte-se cópia dessa sentença e 

do relatório da equipe desse juízo na ação penal e arquive-se. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95627 Nr: 3949-23.2013.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENI TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENI TEIXEIRA DE SOUZA, Cpf: 

89374371200, Rg: 00001009964, Filiação: Floricena Ribeiro e Alcides 

Teixeira de Souza, data de nascimento: 18/08/1984, brasileiro(a), natural 

de Rolim de Moura-RO, convivente, faxineira, Telefone (66) 99696-1027 e 

atualmente em local incerto e não sabido ALAOR ALVES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 67238653249, Rg: 784385, Filiação: Maria do Carmo de Oliveira e 

Sebastião Alves de Oliveira, data de nascimento: 17/01/1980, brasileiro(a), 

natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), operador de motosserra, 

Telefone 66 9966-7243. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. SIRVA a presente como título 

executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125085 Nr: 4461-98.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LIANE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIANE RODRIGUES DA SILVA, Filiação: 

Lourdes de Melo e Ozório de Tal, data de nascimento: 04/08/1970, 

brasileiro(a), natural de Juina-MT, convivente, do lar e atualmente em local 

incerto e não sabido SIDNEI ALVES RIBEIRO, Filiação: Maria Alves Ribeiro 

e Manoel Francisco Ribeiro, data de nascimento: 05/12/1979, brasileiro(a), 

natural de Mundo Novo-MS. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127702 Nr: 1050-13.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA SIMINHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO CEZIMBRA DORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRO CEZIMBRA DORR, Cpf: 

00385729154, Rg: 8.539.030-9, Filiação: Nelci Cezimbra Dorr, data de 

nascimento: 19/01/1984, brasileiro(a), solteiro(a), motorista de caminhão, 

Telefone 9231-3682. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 
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nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129581 Nr: 2234-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ORDELENI ANASTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ROBERTO TRINDADE, Cpf: 

55090850100, Rg: 8498148, Filiação: Angelina Casanova Trindade e Sady 

Alves Trindade, data de nascimento: 19/04/1972, brasileiro(a), natural de 

Realeza-PR, solteiro(a), agricultor, Telefone 66 9625-8781. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133116 Nr: 4529-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUANA KERPERS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON CESAR LEITE, Cpf: 

48358452187, Rg: 713576-9, Filiação: Antonio Ferreira Leite e Maria Elena 

Colhado Leite, data de nascimento: 17/10/1971, brasileiro(a), natural de 

Campina da Lagoa-PR, casado(a), lavrador, Telefone 3566-5556 (tania). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135330 Nr: 18-36.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALINE NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANIEL DA SILVA FOIZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINE NOGUEIRA DE SOUZA, Rg: 

23062550, Filiação: Gisela Bianca Nogueira e Jose Estevao Mariano de 

Souza, data de nascimento: 19/12/2000, brasileiro(a), desempregada, 

Telefone 66 99607-4815. 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. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137216 Nr: 1369-44.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSELAINE TEIXEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSELAINE TEIXEIRA DE LIMA, Cpf: 

05305062110, Rg: 23288701, Filiação: Izolete Teixeira de Lima e Jose 

Teixeira de Lima, data de nascimento: 24/03/1992, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, convivente, do lar, Telefone 66 9 9908-7803 e atualmente em 

local incerto e não sabido ALEX FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

04800159105, Filiação: Clara Ferreira dos Santos, data de nascimento: 

20/07/1989, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), mecânico de 

diesel, Telefone 66 9 9971-3406. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 
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ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113518 Nr: 4770-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CÂNDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO CÂNDIDO COSTA, Rg: 

1.283.525-0, Filiação: Arnaldo Dias Costa e Liezety Candida da Costa, data 

de nascimento: 31/01/1979, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

divorciado(a), eletricista, Telefone 9640-4787. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131093 Nr: 3230-02.2017.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON IASTRENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON IASTRENSKI, Cpf: 

01851355103, Rg: 17232392, Filiação: Clarice Silva Iastrenski e Nivaldo 

Iastrenski, data de nascimento: 18/03/1983, brasileiro(a), natural de São 

Jorge do Ivaí-PR, convivente, motorista, Telefone 66 9 9920-6295 e 

atualmente em local incerto e não sabido MONICA VARGAS WITCEL, Cpf: 

05518303106, Rg: 2318439-6, Filiação: Sonia Balduzzi Witcel e Adilson 

Vargas Witcel, data de nascimento: 29/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, casado(a), operadora de caixa - pasqualotto, Telefone 66 9 

9693-5377. 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. Vistos,Trata-se de pedido formulado pelo Ministério 

Público Estadual, pugnando pelo arquivamento de inquérito policial.Muito 

bem.Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, 

pelas razões ministeriais as quais adoto como razão de decidir, “per 

relationem”, técnica autorizada pela jurisprudência.Julgados que orientam 

a questão:“(...) 5. Não há nulidade na interceptação telefônica na hipótese 

em que a decisão judicial que autorizou a produção da prova se reportou, 

para fins de fundamentação, à manifestação do Ministério Público. Isso 

porque, conforme entendimento dos tribunais superiores, a remissão a 

outras peças processuais constantes do feito não constitui, por si só, 

constrangimento ilegal passível de tornar nula a decisão proferida nos 

autos. 6. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização pelo 

Poder Judiciário da técnica da motivação per relationem, que se mostra 

compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República 

(...)” (Habeas Corpus nº 239.659/RS (2012/0077892-5), 5ª Turma do STJ, 

Rel. Gurgel de Faria. j. 15.09.2015, DJe 15.10.2015).“(...) O Supremo 

Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a 

propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de 

fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, 

expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo 

as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se 

expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão 

judicial proferida. Precedentes (...)” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 

127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, 

DJe 12.11.2015).Ante o exposto, comungando com o entendimento do 

Parquet, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos.Havendo 

recolhimento de fiança, DEVOLVA-SE ao indiciado.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.Feitas as necessárias anotações e comunicações, 

ARQUIVE-SE, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.Não havendo 

decadência, INTIME-SE a vítima para, caso queira, ajuizar queixa-crime no 

prazo legal.CUMPRA-SE..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120836 Nr: 1902-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELENA DE JESUS CARDINI.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZÉBIO JESUS DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELENA DE JESUS CARDINI., Cpf: 

65062620104, Rg: 1644768-9, Filiação: Maria Aparecida de Jeus Cardini e 

Joaquim de Jesus Cardini, data de nascimento: 15/09/1975, brasileiro(a), 

natural de Nova Galileia-, solteiro(a), diarista, Telefone 66 9 9908-8730. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 91264 Nr: 5660-97.2012.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OZANA ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO RIBEIRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OZANA ALVES DO NASCIMENTO, Cpf: 

62232819191, Rg: 943.117, Filiação: Valdemar Alves do Nascimento e Iraci 

Ferreira do Nascimento, data de nascimento: 18/12/1972, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, solteiro(a), técnica em enfermagem, Telefone 

9658-4268 e atualmente em local incerto e não sabido GIVALDO RIBEIRO 

MARQUES, Rg: 6.106.286, Filiação: Maria das Eves Ribeiro e Derby 

Marques, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 66 9667 8914. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102609 Nr: 3469-11.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YZA JANAINA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO GONÇALVES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YZA JANAINA RODRIGUES LIMA, Cpf: 

03744320154, Rg: 2202927-3, Filiação: Pedro de Oliveira Lima e 

Senhorinha Rodrigues, data de nascimento: 01/01/1991, brasileiro(a), 

natural de Navíraí-MS, solteiro(a), estudante, Telefone 9213-2202 e 

atualmente em local incerto e não sabido DIOGO GONÇALVES CARNEIRO, 

Filiação: Maria Hilda Gonçalves e Hugo Carneiro, brasileiro(a), menor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. SIRVA a presente como título 

executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110037 Nr: 2591-52.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANDRADE DE OLIVEIRA, LEVI 

MALHEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECI ANDRADE DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas concedidas em desfavor de LEVI MALHEIROS DOS 

SANTOS em vigor até o término do processo penal a ele vinculado 

(inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, caso em que 

a vítima deverá manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da 

presente decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110369 Nr: 2737-93.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TALITA LOUREIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON LIMA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TALITA LOUREIRO DE LIMA, Cpf: 

00747869111, Rg: 1.276.325-0, Filiação: Jair Loureiro de Lima e Marlene 

Terezinha Loureiro de Lima, data de nascimento: 10/06/1983, brasileiro(a), 

natural de Juina-MT, divorciado(a), do lar, Telefone (66) 9231-6988 e 

atualmente em local incerto e não sabido WENDERSON LIMA PERES, Cpf: 

84902736187, Rg: 1.004.202, Filiação: Pedro Carvalho Peres e Vany Lima 

Peres, data de nascimento: 16/06/1981, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

separado(a) judicialmente, comerciante, Telefone 66-3566-6246. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 
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manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112236 Nr: 3732-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEANNIFFER RODRIGUES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEANNIFFER RODRIGUES TAVARES, 

Cpf: 04401655125, Rg: 2097200-8, Filiação: Maria Rodrigues Tavares e 

Luiz Carlos Tavares, data de nascimento: 05/04/1987, brasileiro(a), natural 

de Cerejeiras-RO, convivente, dona de casa, Telefone 66 9710-1363 e 

atualmente em local incerto e não sabido ROGERIO DA SILVA CAMPOS, 

brasileiro(a), Telefone 66 9984-2795. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal sob o Código n. 112348 (inclusive 

eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima 

deverá manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da 

presente decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100945 Nr: 2098-12.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ARCANJO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERALDO ARCANJO CORDEIRO, Cpf: 

03405031141, Rg: 155433, Filiação: Antonia Fca de Santana e Miguel 

Arcanjo, data de nascimento: 17/01/1950, brasileiro(a), divorciado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,VISTA ao Ministério Público.Após, 

CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117141 Nr: 8248-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO DE JESUS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELMO DE JESUS SOUSA, Filiação: 

Eranice Candida de Jesus Sousa e Eracto de Jesus Sousa, data de 

nascimento: 07/09/1976, brasileiro(a), solteiro(a), vaqueiro. 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. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não 

informou nos autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. 

Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha. As partes 

apresentaram alegações finais orais (arquivo em áudio). Após, o MM Juiz 

proferiu SENTENÇA ORAL (fundamentação constante no arquivo em 

áudio), cuja DOSIMETRIA e DISPOSITIVO consta abaixo: “Vistos. De 

proêmio, anoto que a sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do 

Grupo de Estudo criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, 

“in verbis”: “A sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser 

prolatada oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou 

audiovisual em meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no 

TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e 

seus advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a 

data da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do 

Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo 

sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, 

contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de 

sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da 

medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último 

caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três 

fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os 

presentes na solenidade”. Assim, forte na fundamentação constante do 

arquivo em áudio, Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTEPROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu ELMO 

DE JESUS SOUSA, nas penas do art. 155, “caput”, do Código Penal. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena: Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa. 1º FASE - Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, tem-se que: Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal; Antecedentes: o réu 

não possui maus antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos 

nada que desabone sua conduta social. Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante; Circunstancias: típicas do crime; Motivos: são 

inerentes ao tipo penal; Consequências: nenhuma digna de nota; 

Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASE Inexistem agravantes 

ou atenuantes. 3ª FASE - Inexistem causas de aumento ou de diminuição 

de pena. Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. A pena deverá ser cumprida em 

REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Tendo 

em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 
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liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando 

que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona 

a ré a ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a 

prevenção e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena 

privativa de liberdade em UMA pena restritiva de direito na forma e 

condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos 

do Executivo de Pena. DEIXO de proceder à suspensão condicional da 

pena, por conta da aplicação da PRD. SEM custas. Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências: 01) 

EXTRAIA-SE guia de execução definitiva; 02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso; 03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor e à Autoridade Policial; 04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação; 05) PROVIDÊNCIAS para a execução da multa. 

Tendo em vista a atuação do advogado Dativo, CONDENO o Estado de 

Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor 

de 5 URH’s, além daqueles já arbitrados no início do processo, cada qual 

exigindo certidão específica ou uma só englobada. ANOTE-SE no relatório 

de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, 

da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 3186-27.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDG, CARLOS AUGUSTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS AUGUSTO SANTOS, Cpf: 

12554936587, Rg: 1. 214 766, Filiação: Julia dos Santos, data de 

nascimento: 26/05/1951, brasileiro(a), natural de Salvador-BA, convivente, 

pedreiro, Telefone 3566-6762. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A,S) DENUNCIADO (A), ACIMA QUALIFICADO 

(A,S) PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS COMPAREÇA NA 

SECRETÁRIA DA TERCEIRA VARA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA 

CONDENAÇÃO DA PENA DE MULTA, NO VALOR DE 60 (SESSENTA) 

DIAS-MULTA.

Despacho/Decisão: Vistos em corre ição,PROCESSO em 

ordem.CUMPRA-SE a decisão anterior.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119818 Nr: 1297-28.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN, Rg: 

13/C-3.368.743, Filiação: Roque Zimmermann e Lúcia Maria Zimmermann, 

data de nascimento: 26/02/1974, brasileiro(a), natural de Palma Sola-SC, 

solteiro(a), motorista, Telefone 066 8118 6488. 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: ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTERCEIRA 

VARA DA COMARCA DE JUÍNACódigo n.119818Vistos,Trata-se de 

denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor 

deOSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº. 11.340/06.A denúncia foi recebida no dia 04 de abril de 2013 (f. 

41-43). Citado, o acusado apresentou defesapreliminar à fl. 47-55. 

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas 

testemunhas, oportunidade em que o Ministério Público apresentou 

alegações finais orais requerendo a condenação do acusado nos termos 

da exordial (DVD fl. 76). A Defesa, por sua vez, apresentou alegações 

finais, requerendo a absolvição do acusado (DVD fl. 76).É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A persecução penal obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da 

análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal. A 

convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza. Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz 

respeito à prática do delito tipificado no art. 147, “caput”, do Código 

Penal.Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos 

delitos capitulados na denúncia.DA MATERIALIDADE DO DELITOA 

materialidade do delito emerge do termo de declarações (f. 08), termo de 

representação criminal (f. 10), termo de qualificação, vida pregressa e 

interrogatório (fl. 21/22). DA AUTORIAAnalisando atentamente o caderno 

processual, entendo que não existem elementos a demonstrar a autoria do 

delito.Com efeito,não há testemunhas que tenham presenciado os fatos, 

só há o depoimento em juízo da vítima confirmando suas declarações 

prestadas durante a fase extrajudicial, permanecendo o acusado em 

silêncio.Sendo assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a 

inexistência de um conjunto probatório mínimo para alicerçar a 

condenação, de modo que a absolvição pelo crime descrito na peça 

acusatória é medida que se impõe.Julgado que sintetiza esse 

entendimento:“(...) Não há falar em condenação, tendo em vista a 

ausência de elementos judicializados que comprovem, extreme de 

dúvidas, a materialidade e autoria delitivas. Caso dos autos em que os 

depoimentos apresentados extrajudicialmente, pela vítima e demais 

informantes, não foram reproduzidos e confirmados em juízo. Observância 

do disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal. Absolvição que 

se impõe.” Apelação desprovida. (Apelação Crime nº 70066681461, 7ª 

Câmara Criminal do TJRS, Rel. José Antônio Daltoe Cezar. j. 12.11.2015).” 

(grifo nosso)Sendo assim, diante do princípio basilar do direito penal 

moderno e democrático, incidem, no caso, os postulados constitucionais 

da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, 

para fundar a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio 

pro reo. Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN, dos crimes a ele 

imputado.Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe 

e ARQUIVEM-SE.P.I.C.Juína/MT, 18/01/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111938 Nr: 3567-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVIO SOARES SANTIAGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face da 

sentença proferida à fl. 387-389, alegando, em síntese, erro material e/ou 

contradição quanto à aplicação de dias-multa na proporção de 1/3 do 

salário mínimo (fl. 390-392).

Os autos vieram-me conclusos.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Folheando o caderno processual, observo que assiste razão à Defesa, 

isso porque constou a proporção dos dias-multa, à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente, razão por que CHAMO o feito à ORDEM para CORRIJIR o 

erro material constante na sentença de fl. 387-389, passando ser a 

seguinte:

Onde se lê:

“Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, 

excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma 

pena total DEFINITIVA de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.”

Leia-se:

“Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, 

excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma 

pena total DEFINITIVA de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.”

No mais, a sentença continua intacta pelos seus fundamentos, só 

podendo ser alterada em sede recursal.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130461 Nr: 2816-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

audiência envolvendo réu preso (autos sob o código 140866, 54437 e 

141057), REDESIGNO a audiência para o dia 24/04/2019, às 13h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141055 Nr: 4098-43.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDTVDCDJ-MG, FDS, JPDSS, EBB, MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

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 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LB REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-83.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO BATISTA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO CAMPOS SA ENGENHARIA E COMERCIO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS 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 

25/01/2019 às 12h10min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S A BARRETO - ME (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 13h30min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109594 Nr: 2391-45.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE FRANCISCA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MEDEIROS - 

OAB:19095/MT

 Certifico que, nesta data, compareceu na secretaria deste Juizado 

Especial, a AUTORA DO FATO: LUZINETE FRANCISCA DE SOUZA, sendo 

na oportunidade, efetuada a CITAÇÃO da mesma nos termos da presente 

denuncia, bem como, foi INTIMADA para comparecer na audiência 

designada para o dia 26/10/2018 as 14h00. Foi informado a referida parte 

que há ADVOGADO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS - DR EDER 

MEDEIROS. A AUTORA DO FATO INFORMOU QUE PODE SER 

LOCALIZADA ATRAVÉS DO TELEFONE: (66) 9 9231-1440.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 087/2018-CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando que o Sr. 

Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz Titular do Cartório do 2º Ofício desta 

Comarca, estará usufruindo férias no período de 5/11/2018 a 19/11/2018;   

R E S O L VE :       DESIGNAR a senhora CARMEM APARECIDA LISBOA 

VISCADI DA SILVA, 1ª Suplente do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício 

desta Comarca, para exercer as funções de JUÍZA DE PAZ daquela 

Serventia no período 5/11/2018 a 19/11/2018. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 24 de outubro de 2018.     Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº. 087/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando que o Sr. Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz Titular do 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, estará usufruindo férias no período 

de 5/11/2018 a 19/11/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a senhora CARMEM APARECIDA LISBOA VISCADI DA SILVA, 

1ª Suplente do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca, para 

exercer as funções de JUÍZA DE PAZ daquela Serventia no período 

5/11/2018 a 19/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 24 de outubro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 086/2018-CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 

DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando que a 

Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do Centro Judiciário de 

Solução de Conflito e Cidadania, estará participando da 8ª Reunião de 

trabalho na secretaria do NUPEMEC, no período de 6/11/2018 a 9/11/2018;   

R E S O L V E :       DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA 

MACHADO, Técnica Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de 

GESTORA JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e 

Cidadania desta Comarca, no período de 6/11/2018 a 9/11/2018, durante o 

afastamento da titular. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se 

ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol 

D’Oeste, 24 de outubro de 2018.       Edna Ederli Coutinho   Juíza de Direito 

Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº. 086/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará participando 

da 8ª Reunião de trabalho na secretaria do NUPEMEC, no período de 

6/11/2018 a 9/11/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 6/11/2018 a 9/11/2018, durante o afastamento da 

titular.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 24 de outubro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DAS DORES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução designada para o dia 27/11/2018, às 14h45min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000859-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 27/11/2018, às 15h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, cujo rol deverá 

ser apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001379-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001379-16.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CELIA PEREIRA DA SILVA - ME Vistos. DEFIRO o pedido de ID 

16084983, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Deixo de solicitar a exclusão de restrições junto ao 

Detran por constatar que ainda não fora efetivada qualquer restrição. 

SOLICITE-SE a devolução do mandado caso já entregue ao Oficial de 

Justiça para os devidos fins. Com o transcurso do prazo da suspensão, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000800-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 
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(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução designada para o dia 27/11/2018, às 15h30min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 3484-80.2018.811.0011

 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: Oscar Roberto do Carmo, Carlos Roberto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto do Carmo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Advogada Drª. FRANCIELLY APARECIDA STORTI 

ASSUNÇÃO para devolver os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, tendo em vista que foi feito carga rápida, sob pena de busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239150 Nr: 2319-66.2016.811.0011

 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: Valdir da Silva Manco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Sociasl - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da petição vertida em fls. 96/103, com o olhar 

volvido ao princípio da não surpresa , nos termos do art. 10, do CPC, 

DETERMINO a intimação da requerente, para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255279 Nr: 5698-78.2017.811.0011

 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: Ana Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a Autarquia demandada apresentou, desde já, 

demonstrativo de cálculo voluntariamente, INTIME-SE a autora para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como concordância.

Transcorrendo o prazo in albis ou apresentando manifesta anuência, 

HOMOLOGO, desde já, o valor apresentado pela demandada, devendo ser 

EXPEDIDA a respectiva RPV.

Caso contrário, deverá a autora, desde já, pugnar o que entender de 

direito, trazendo, inclusive, o valor que entender cabível.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252123 Nr: 4148-48.2017.811.0011

 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: Jose Roberto da Silva Moraies dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1-) DEFIRO a abertura do inventário, bem como a justiça gratuita.

 2-) NOMEIO José Roberto da Silva Morais dos Santos como inventariante, 

considerando que se cuida de filho do de cujus, que, intimado da 

nomeação, prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as 

primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo,

 3-) CITEM-SE, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (CPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, 

artigo 634), manifestando-se expressamente.

4-) Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em dez (10) dias (CPC, artigo 637).

 5-) Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (CPC, artigo 

638).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254945 Nr: 5570-58.2017.811.0011

 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: VBdS, Renata Belchior da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Daniel Andrade de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.Custas pela autora, contudo, 

suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da 

justiça.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237354 Nr: 1438-89.2016.811.0011

 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: Aparecida Donizete Freddi, Sirley Aparecida Ferreira 

Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240439 Nr: 3117-27.2016.811.0011

 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: Maura Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 167805 Nr: 3370-54.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258989 Nr: 1404-46.2018.811.0011

 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: Tania Marli Peçanha de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valkiria Aparecida de Mendonça Brito, Danila 

Mendonça de Brito, Édio Dimas Peçanha de Brito Filho, Fabio Mendonça de 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez cumpridas todas as determinações proferidas em audiência de 

fls. 103/103-v, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239427 Nr: 2475-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258035 Nr: 942-89.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelão Supermercado Ltda

 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:3056/MT

 (...)Desta feita, INTIME-SE o embargante para emendar a inicial, corrigindo 

o valor da causa, nos termos acima expostos, bem como proceder ao 

recolhimento do valor da diferença das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.Ademais, 

CERTIFIQUE-SE a sra. Gestora Judicial acerca do narrado às fls. 46/46-v, 

esclarecendo se há documento pendente de juntada protocolado via 

P E A . S o m e n t e  e n t ã o ,  C O N C L U S O S . I N T I M E M - S E . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 197045 Nr: 3884-70.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raul Barbosa da Silva, Fabio Matias 

Barbosa, Rosicleia Ferreira da Silva, Marcio Alessandro Matias Barbosa, 

Regiane Matias Barbosa, Rosivaldo Ferreira da Silva, Maria Francisca Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 
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1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 218272 Nr: 3339-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisvaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor do petitório de fl. 135, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que 

CONCEDO 30 (trinta) dias, para a juntada de planilha atualizada. Após, à 

autora para impulsionar o feito, sob pena de extinção.

No mais, DEFIRO a juntada de substabelecimento, de modo que 

DETERMINO que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona 

Cristiana a Vasconcelos Borges Martins, OAB/MT 13.994-A.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242882 Nr: 4308-10.2016.811.0011

 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: Eurides Souza Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante teor do acórdão de fl.67, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO.

CUMPRA-SE.

ÀS POVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248571 Nr: 2360-96.2017.811.0011

 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: Mauricio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237689 Nr: 1616-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Marchi -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, Paloma Cristiane de Oliveira Resende - OAB:MG / 

126.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atrelada à missiva expedida nos autos, CUMPRA-SE os comandos 

remanescentes na decisão de fl. 82, devendo a parte autora ser intimada 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174316 Nr: 4743-23.2012.811.0011

 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: Agropastoril Mato Grosso Acre Ltda, Ricardo Borges de 

Castro Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrotools Gestão e Monitoramento 

Geo-Especial de Risco Ltda, Frigorifico Marfrieg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351, Taylise Catarina Rogerio Seixas - OAB:15483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Taylise Catarina Rogerio Seixas - 

OAB:15483-A, Thomaz Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:14.808-B

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 602/607-v, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245826 Nr: 996-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Maria Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmi Freire de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 53, de modo que EXPEÇA-SE missiva à Comarca de 

Nova Gama – GO conforme endereço ora apresentado, a fim de proceder 

com a tentativa de citação da executada para os fins da decisão de fl. 18.

Após a devolução da missiva, com ou sem cumprimento, à exequente para 

pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção anômala.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32716 Nr: 3128-37.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Luiz Rodrigues de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, com observância ao da segurança jurídica, e, à 

coisa julgada, nos termos do art. 502, do CPC , DETERMINO seja a 

requerida intimada para que mantenha/restabeleça o benefício da autora, 

sob pena de responsabilização e aplicação de multa diária.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258802 Nr: 1314-38.2018.811.0011

 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: Maria de Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após ao MPE.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2531 Nr: 81-70.1999.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regislaine Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nildo Amaro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a devolução da missiva expedida nos autos às fls. 65/67-vº, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção anômala.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248152 Nr: 2190-27.2017.811.0011

 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 Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. Toledo Cia Ltda - EPP, Weniton Soares 

de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à fl. 44 verifica-se que o patrono não juntou a guia de 

pagamento, deste modo INTIME-SE o douto causídico para que junte a guia 

de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

anômala.

Com a comprovação do pagamento, deverá a Secretaria de Vara cumprir 

a decisão de fl. 43 em sua integralidade. Se inerte, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240314 Nr: 3051-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na toada da manifestação da executada de fl. 24, DETERMINO seja 

procedida a atualização do débito exequendo, com os devidos descontos, 

nos termos do art. 5º, §6º, e art. 6º, do Provimento nº 11/2017-CM, reitere 

o pagamento enviando todos documentos necessários ao DAP.

Com o transcurso do prazo previsto no inciso I, artigo 13 da Lei nº 

12.153/2009, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o cálculo, volvam-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 536 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na 

audiência de Instrução redesignada para o dia 05/12/2018 às 13h45min. 

Caberá os patronos das partes a intimação das testemunhas para que 

compareçam à solenidade designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob 

pena de desistência na oitiva (§3º)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239000 Nr: 2255-56.2016.811.0011

 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: Debavi Fotografias Ltda-ME, Décio Denardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552, Jeana Valéria Mendes Alves - OAB:20.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241492 Nr: 3646-46.2016.811.0011

 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: Paulina Serrudo Llanos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 220247 Nr: 3607-20.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiani Carolini Gomes, LRGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252295 Nr: 4222-05.2017.811.0011

 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: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184A

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263642 Nr: 3436-24.2018.811.0011

 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: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytânia Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante Cota Ministerial de fl. 99, DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação que será presidida por este Juízo para o dia 
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29/11/2018 às 16h30min.

Cientifique os representantes do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255297 Nr: 5712-62.2017.811.0011

 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: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Aposentadoria Idade” proposta por Jose da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/34 e 45.

De pronto, 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 Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27/11/2018, às 16h15min, apresentando o rol de testemunhas no 

prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação precoce da audiência 

de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste - MT, 16 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 91454 Nr: 4157-88.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 152, de modo que INTIME-SE a inventariante para que 

apure junto a SEFAZ-MT débitos remanescentes do ICMS devendo ser 

juntado certidão negativa do supracitado imposto, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após o transcurso do prazo, VISTAS a Procuradoria Geral do Estado para 

pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 207653 Nr: 1489-71.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Manoel Souta Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 114, razão pela qual EXPEÇA-SE o respectivo 

precatório, conforme valor já homologado, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 227227 Nr: 368-71.2015.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Alves de Pinho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gleidson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que o causídico informa sua nomeação nos autos para 

defender os interesses do requerente, verifica-se que o mesmo não 

comprovou a referida nomeação, de modo que INTIME-SE o patrono 

peticionante para que comprove nos autos sua nomeação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Caso o mesmo comprove sua nomeação por certidão expedida por este 

juízo ou equivalente, desde já arbitro-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).

Transcorrido o prazo sem a comprovação, ou sem manifestação plausível, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

Outro cenário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214026 Nr: 2675-32.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2675-32.2014.811.0011 – Código: 214026

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol Doeste

PARTE REQUERIDA: Aristeu Lourenço da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Aristeu Lourenço da Silva, Cpf: 

09539930944 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Benedita Silva, Nº 

168, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 677,72

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta por a 

Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste, em face de Aristeu Lourenço 

da Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro o 

exequente informou às fls. 32 que efetuou o adimplemento do montante 

exequendo nestes autos, juntando os comprovantes de fl. 33. Os autos 

vieram-me conclusos. É s síntese necessária. Fundamento e decido. Tento 

em vista os documentos acostados às fls. 32/33, vislumbra-se que o 

executado adimpliu o débito com o ente municipal. Assim, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir obrigação remanescente, sendo a extinção do 

feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito e 

cumprimento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, conforme o art. 85 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de maio 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda Ramos Nogueira de Oliveira, Estagiaria de Direito, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 25 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.: 191630 Nr: 2922-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Hideraldo Bruno 

Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques - 

OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que se manifeste nos 

autos, acerca do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256294 Nr: 195-42.2018.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de LUCI GARCIA SEBALDELI, devidamente 

qualificada nos autos, em que se colima a condenação da requerida com 

fundamento no artigo 10, caput, inciso I e II, da Lei 8.429/92, bem como as 

sanções previstas no art. 12, inciso II e III, da mesma Lex.

 Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319 do NCPC, 

bem como os requisitos legais específicos do art. 17ss da LIA, mister 

aceitar a autuação e processamento da peça vestibular, a qual se 

sujeitará ao procedimento comum ordinário para tanto, nos moldes e prazo 

do § 7º do artigo 17 da LIA determino a regular e pessoal NOTIFICAÇÃO 

da parte requerida, a qual poderá oferecer manifestação por escrito 

instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Doravante, este Juízo está prevento para todas as demais ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto ut § 5º do artigo 17 da LIA, bem como, em casos tais é 

vedada a transação, acordo ou conciliação (§ 1º do mesmo artigo 17 da 

LIA).

NOTIFIQUE-SE o Município de Mirassol D’oeste/MT para que informe se 

possui interesse em integrar a presente lide, no termos do artigo 17, § 3º 

da Lei 8.429/92.

 Decorrido o prazo e com apresentação de resposta, certifique-se e dê-se 

vista ao Ministério Público Estadual para manifestar acerca do conteúdo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo e sem apresentação de resposta, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos para o Juízo de admissibilidade da 

presente ação, nos moldes do §§ 8º e 9º, art. 17, LIA.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241372 Nr: 3582-36.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 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$ 125,00 (cento e 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 Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148900 Nr: 4304-46.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alessandro Cunha, José Antônio 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 12352 Nr: 398-29.2003.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BML, ECdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Freiria de Oliveira - 

Promotor de Justiça - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Autos n. 2003/139 (Código: 12352)Vistos.RECEBO a inicial e CONCEDO 

os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa.O 

mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser expedido 

em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação da parte 

executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três dias), e a 

terceira para servir de contrafé.Citada a parte executada, o Sr. Oficial de 

Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, a partir do 

que começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento 

no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do mandado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada.Se não localizar a parte 

executada para intimá-la da penhora, o Oficial certificará detalhadamente 

as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a 

intimação ou determinará novas diligências.No caso de integral pagamento 

no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente 

reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em 

questão.Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o 

cônjuge do executado.Caso a parte executada queira embargar, deverá 

fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo 

que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo. AUTORIZO, 

desde já, a citação nos moldes do art. 212, §2º, do CPC.CIÊNCIA ao 

MPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 06 de outubro de 2016. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238536 Nr: 2045-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Câmara de Dirigentes Lojistas de Mirassol D´Oeste, 

José Carlos Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Finanças de Mirassol 

D´Oeste, Prefeito Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Lobo Mendes Filho - 

OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 546, cujo 

teor transcrevo:"

 Ciência às partes do retorno dos autos do e. Tribunal Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248285 Nr: 2238-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sidney Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:SP / 209.551

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149322 Nr: 39-64.2012.811.0011

 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: Reginaldo Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 253, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Ação de cumprimento de sentença propostos 

por Reginaldo Francisco do Nascimento 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. 252.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. 244/246, 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, uma vez que 

a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 16.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.: 108806 Nr: 1785-35.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Flamini

 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. 187, cujo 

teor transcrevo:”Tento em vista os documentos acostados às fls. 170 e 

178, vislumbra-se que o executado efetivou o adimplemento integral da 

prestação exigida por meio desta execução.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante a informação de fls. 183, nos termos do art. 274, parágrafo único, do 

CPC, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos, além de que possui advogado constituído 

com poderes para receber e dar quitação.
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 Diante do 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 7.603/2001.

Após o transito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239422 Nr: 2470-32.2016.811.0011

 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): Janderson Gaspar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224041 Nr: 4395-34.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 92, cujo 

teor transcrevo:”Tento em vista os documentos acostados às fls. 76/77, 

vislumbra-se que o executado efetivou o adimplemento integral da 

prestação exigida por meio desta execução.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante a informação de fls. 88, nos termos do art. 274, parágrafo único, do 

CPC, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos, além de que possui advogado constituído 

com poderes para receber e dar quitação.

 Diante do 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 7.603/2001.

Após o transito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256331 Nr: 209-26.2018.811.0011

 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 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneli Pires Garcia de Oliveira, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 42, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Ação de Execução por Quantia certa 

fundada em título executivo extrajudicial, proposta por Sicredi Sudoeste 

MT/PA, em face de Vaneli Pires Garcia de Oliveira e Argemiro Garcia de 

Oliveira Neto aviada com escopo de obter tutela judicial específica, sendo 

que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de 

regência, tendo as partes pugnado pela homologação do acordo de fls. 

39/40.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e SUSPENDO a presente execução, até que o presente ajuste 

cumpra-se integralmente.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Custas e despesas processuais na forma pactuada.

No mais, translade-se cópia do acordo de fls. 39/40, bem como da 

presente sentença de homologação de acordo para os embargos à 

execução de código 260834.

Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236960 Nr: 1228-38.2016.811.0011

 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: Jandira de Souza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José da Rocha - 

OAB:36568, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 495/497, cujo 

dispositivo transcrevo:"E muito embora a autora não tenha sido agraciada 

com a concessão do benefício previdência acima referido, este Juízo não 

pode perder de vista que ela se submeteu à perícia médica perante a 

Justiça Trabalhista, que atestou a sua incapacidade para o trabalho em 

07/05/2014.

Impende registrar, por oportuno que a fluência do prazo prescricional em 

tela fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data 

da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 

229/STJ), nada obstante, não há notícia nos autos de que tenha havido 

essa comunicação.

Logo, observa-se que o termo a quo do prazo prescricional deu-se em 

07/05/2015, tendo a demanda sido ajuizada em 25/04/2016, de certo que a 

pretensão da autora realmente está fulminada pela prescrição.

Diante do exposto, DECLARO PRESCRITA pretensão da autora, 

extinguindo o presente com resolução do mérito, com supedâneo do art. 

487, II do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência aos 

advogados dos requeridos, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizado. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

com fundamento no art. 98 §3º do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260432 Nr: 2002-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Pereira Moreira, JOSIANE SAMPAIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 15/16, 

cujo teor transcrevo:"Cuida-se de Embargos à Execução intentados por 

Reginaldo Pereira Moreira 52269310187, Reginaldo Pereira Moreira e 

Josiane Sampaio em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso- Sicredi Sudoeste, 

apresentados por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, 

do NCPC.Os embargos foram recebidos à fl. 07, sendo determinada a 

citação do embargado.

Impugnação aos embargos apresentados às fls. 12/14.Os autos vieram 

conclusos.
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É o relato.FUNDAMENTO E DECIDO.De proêmio, cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, 

a necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;(...)”. 

(negritou-se). Pois bem.Como é cediço, os Tribunais Pátrios sedimentaram 

entendimento de que é cabível a citação por edital nas ações de execução 

de título extrajudicial quando os demais meios para localização da parte 

executada foram esgotados . No caso em tela, observa-se que na ação 

principal (em apenso, Cód. 237406) foram empreendidas inúmeras 

diligências a fim de localizar os executados, contudo, não foi logrado êxito. 

Desta feita, se fez pertinente a citação ficta. Nesse sentido, trago a baila 

os arestos do Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – 

EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – PRAZO DECADENCIAL – 

ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – SÚMULA 106 DO STJ – PARCIAL 

PROVIMENTO. Esgotados todos os meios de localizar o executado para 

citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para 

citação por edital. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao 

lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento 

antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do 

Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública 

constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora 

na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 

acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Inteligência da 

súmula 106, do C. STJ. (AI 40626/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) (Original sem 

destaque).PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

CITAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICO-PROCESSUAL – AUSENTE – RECURSO DESPROVIDO. 

Tratando-se da formação da relação jurídico-processual, mister se faz 

esgotar os meios para a localização do devedor para, por fim, pleitear a 

citação por edital. (Ap 126941/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/09/2016, Publicado no DJE 12/09/2016) 

(Original sem destaque).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição 

inicial e, por consectário, EXTINGO o presente feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Condeno os 

embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixado em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do processo principal em apenso, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, junte-se cópia 

desta sentença aos autos principais, após, arquivem-se com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153338 Nr: 710-87.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 281, cujo teor 

transcrevo:"Manifestem-se as partes a respeito do cálculo elaborado pelo 

Contabilista do Juízo à fl. 277, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243789 Nr: 4810-46.2016.811.0011

 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: Claudete Maria da Rocha Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 158/160, 

cujo dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 

da Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como aos honorários advocatícios no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma 

do art. 98, § 3º do NCPC.

Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Após, em nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256337 Nr: 214-48.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Marcio Leandro Garcia de Oliveira, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 48, cujo teor 

transcrevo:”Trata-se de Ação de Execução por Quantia certa fundada em 

título executivo extrajudicial, proposta por Sicredi Sudoeste MT/PA, em 

face de Marcio Leandro Garcia de Oliveira e Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto aviada com escopo de obter tutela judicial específica, sendo que o 

feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, 

tendo as partes pugnado pela homologação do acordo de fls. 46/47.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e SUSPENDO a presente execução, até que o presente ajuste 

cumpra-se integralmente.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Custas e despesas processuais na forma pactuada.

No mais, translade-se cópia do acordo de fls. 46/47, bem como da 

presente sentença de homologação de acordo para os embargos à 

execução de código 261173.

Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229850 Nr: 1731-93.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo de Abreu Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 
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OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 127, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 122, 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.: 23451 Nr: 726-51.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Agamenon Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 194, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 192, 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.: 226529 Nr: 5120-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Geronimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 155, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

ajuizado pelo Estado de Mato Grosso em face de Vilma Geronimo da Silva, 

ambos devidamente qualificados.

 Aduz a Fazenda Pública vício na correção monetária, conforme se infere 

às fls. 133/137.

Intimada, a parte impugnada concordou com a manifestação do Estado de 

Mato Grosso e pugnou pela homologação do cálculo apresentado, 

consoante denota-se às fls. 142/144 e 154.

 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. 920 

do NCPC, sendo desnecessária dilação probatória.

Apreciando o feito, verifico que a exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela Fazenda Estadual pugnado, inclusive, pela sua 

homologação.

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. 138, por corolário, extingo o feito com 

resolução do mérito.

Expeça-se ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, sendo 

desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.

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 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157460 Nr: 2378-93.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cícero Aparecido Rodrigues Vitorino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 223, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Execução de Sentença ajuizado por Cícero 

Aparecido Rodrigues Vitorino em face da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso, ambos devidamente qualificados.

 Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar impugnação, conforme certidão de fl. 222.

 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. 920 

do NCPC, sendo desnecessária dilação probatória.Apreciando o feito, 

verifico que o Estado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

motivo pelo qual presume-se que 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. 212/217, por corolário, extingo o feito com resolução 

do mérito.Expeça-se ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na ordem 

de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, sendo 

desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.

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 o causídico constituído nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 13.

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 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236261 Nr: 867-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 40, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizado 

por Suellen Menezes Barranco em face da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso, ambos devidamente qualificados. Intimado, o Estado de Mato 

Grosso deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação, conforme 

certidão de fl. 31.

 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. 920 

do NCPC, sendo desnecessária dilação probatória.Apreciando o feito, 

verifico que o Estado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

motivo pelo qual presume-se que 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. 05/15, por corolário, extingo o feito com resolução do 
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mérito.Expeça-se ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na ordem 

de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, sendo 

desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.

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 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 9510 Nr: 292-04.2002.811.0011

 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: MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 258, cujo teor 

transcrevo:”Trata-se de Ação de Dissolução de Sociedade Conjugal de 

Fato proposta por Márcio José Gaeta, em face de Cleonice Pateis Ferreira 

aviada com escopo de obter tutela judicial específica, sendo que o feito 

tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, tendo 

as partes pugnado pela homologação do acordo de fls. 256/257.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Custas e despesas processuais na forma pactuada.

Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 2242-67.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Barcelone Muller - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garen Indústria Eletro-Eletrônica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DOS SANTOS 

VIOTTO MICHELAN - OAB:239.666

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 745, cujo 

teor transcrevo:" Realizei consulta no Sistema RENAJUD, entretanto, recai 

gravame de “veículo roubado” sobre bem existente em nome do 

executado, conforme extrato em anexo, razão pela qual deixei de realizar 

o bloqueio.

À luz disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos 

do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239231 Nr: 2373-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana de Cássia Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 139, cujo 

teor transcrevo:" Ciência às partes do retorno dos autos do e. Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198534 Nr: 4315-07.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAD, RCD, CDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alexandre 

Maiorquim - OAB:8278

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 213, cujo teor 

transcrevo:”Trata-se de Cumprimento de Sentença Execução de Alimentos 

por Quantia Certa, manejado por Rafael Antonio Dias Vasconselos, e 

Rejane Cristina Dias Vasconselos, ambos representados por sua genitora 

Cleide Dias da Silva, em face de José Alexandre Vasconselos, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme petitório de fl. 212, a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do presente 

feito.

Pelo exposto, 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. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238266 Nr: 1908-23.2016.811.0011

 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: Noeli Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - 

OAB:16755, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Rosiane Pereira 

dos Santos - OAB:21.789

 Intimar o advogado do autor para informar o atual e correto endereço do 

requerido Companhia de Habilitação Poopular Do Estado de Mato Grosso, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241369 Nr: 3581-51.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Gregorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 106, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Ação de cumprimento de sentença propostos 

por Antônio Gregório da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados, visando a satisfação do 
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débito reclamado. Intimada, a Autarquia Federal deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação, conforme certidão de fl. 105.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 à fl. 100, 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, uma vez que 

a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 13.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.: 238491 Nr: 2031-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 83, cujo teor 

transcrevo:" Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado 

pelo exequente em que pugna pela expedição de ofício à Receita Federal 

do Brasil para que forneça cópia das últimas Declarações de Imposto de 

Renda, das Declarações Sobre Operações Imobiliárias e as Declarações 

de Impostos Sobre a Propriedade Territorial em nome do executado.Pois 

bem.Primeiramente, registro que o pedido em voga deve ser mantido em 

sigilo, haja que se trata de dados e informações restringíveis, conforme 

dispõe o art. 5º, inciso X, da CF/88, razão pela qual determino o 

processamento desta demanda sobre o pálio do SEGREDO DE 

JUSTIÇA.Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, logrando êxito em 

localizar a existência de informações acerca das Declarações de Imposto 

de Renda do executado, conforme verifica-se nos extratos em anexo.

Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste acerca das 

informações localizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196598 Nr: 3791-10.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aprove - Associação dos Produtores Rurais 

de Veredinha, Ademar Dias, Genivaldo Aparecido Gonçalves, Cezário 

Lemos da Silva, Cicero Gomes dos Santos, Benjamim Novais Carvalho, 

Irineu Faria de Oliveira, João José Lemos da Silva, Geraldo Rodrigues de 

Oliveira, Jamil Ferreira Salvador, João Martins de Lima, José Aparecido 

Alves Pereira, José Aparecido dos Santos, José Lourenço, Luiz Fortunato 

Soares, Maria Alves dos Santos, Valdir José Ribeiro, Miguel Sampaio 

Gutierrez de Lucena, José Passos da Silva, José Roberto da Silva, Manoel 

Pereira de Souza, Miguel José Ribeiro, Olimpio Mazario, Valter José Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242660 Nr: 4207-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mateus Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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. sentença de fls. 156, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Mateus Rosa da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado.A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 155-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. 137/138, 

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.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 à fl. 16.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.: 218724 Nr: 3391-59.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena de Moraes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 118, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere às fls. 97/98, 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.: 20833 Nr: 1071-51.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 455 de 760



 PARTE AUTORA: Ivone Palermo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 239, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 238, 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.: 235273 Nr: 306-94.2016.811.0011

 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: Marilene Assis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF Brasil Foods S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, Henrique José da Rocha - 

OAB:36568

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 485/488, cujo 

dispositivo transcrevo:"...A título de esclarecimento, a apólice anexada à 

fl. 396 não guarda relação com a parte autora, muito embora possua o 

mesmo número da apólice sub judice informado na inicial e à fl. 14, pelo o 

que será desprezada para a fixação de eventual quantum debeatur.

Nesse pórtico, ao realizar o cálculo do percentual da invalidez da autora, 

qual seja, 18,75%, sobre a cobertura contratual para invalidez permanente 

por acidente - R$ 10.006,37 (dez mil, seis reais e trinta e sete centavos), 

obtém-se a quantia de R$ 1.876,20 (um mil, oitocentos e setenta e seis 

reais e vinte centavos), que corresponde exatamente à quantia percebida 

administrativamente, conforme documento de fl. 14, não havendo falar, 

portanto, em complementação da indenização.

Ao arremate, inexistindo ilícito praticado pelas requeridas, já que o 

pagamento da indenização securitária foi feito em sua integralidade, não 

há falar em indenização extrapatrimonial.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da 

inicial, com fundamento no art. 485, I do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa atualizado. No entanto, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245562 Nr: 837-49.2017.811.0011

 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: Fátima Aparecida Leso Formighieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 442 cujo teor 

transcrevo:" Ciência às partes do retorno dos autos do e. Tribunal Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88345 Nr: 3480-58.2009.811.0011

 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): Camilotti Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A, Thiago 

de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo de Assunção - 

OAB:12.060

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 98, cujo teor 

transcrevo:Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A, em face de Camilotti Transportes Ltda., todos devidamente 

qualificados nos autos.

Considerando-se o teor da certidão de fls. 97, que informa que o 

requerente foi pessoalmente intimado para propulsionar o feito, deixando, 

contudo, transcorrer o prazo sem manifestação, verifico que a extinção é 

medida que se impõe.

 Pelo exposto, ante a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 264074 Nr: 3654-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, MJTS, PCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Rosemar Burati - OAB:

 Intimar os advogados do requerido sobre a decisão de fls. 116/116verso, 

cujo dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, acolho o parecer 

ministerial para DECLINAR a competência para processar e julgar os 

presentes autos para o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT. 

Como consequência, determino a imediata remessa dos presentes autos 

para aquela Comarca, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 23 de outubro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000636-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 DIAS 

FPROCESSO: 1000636-06.2018.8.11.0011 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO (58) 

TIPO: [Tutela e Curatela] PARTE AUTORA: Nome: NIRCE DE PAULA SILVA, 

Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, centro, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 PARTE REQUERIDA: Nome: ELIZABETE 

SILVA DE PAULA, Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, 

centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 VALOR DA CAUSA: 

0,00 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem como da r. Sentença 

proferida pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação de Interdição 

c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por 
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Nirce de Paula Silva, requerendo a interdição de sua irmã Elizabete Silva 

de Paula,, objetivando a declaração de interdição desta última requerida e 

a sua nomeação como sua curadora. DECISÃO/DESPACHO: "Posto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão 

pela qual DECRETO a interdição da Sra. Elizabete Silva de Paula, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente de praticar todos os 

atos da vida civil, inclusive, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração, em conformidade com o artigo 1767, inciso I, do 

Código de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sra. Nirce de Paula 

Silva como sua curadora, mediante compromisso legal, nos termos do 

artigo 755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. 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 Curadora, 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. Oficie-se à Secretaria de Saúde 

desta cidade para que providencie, com a máxima urgência, os exames e 

consultas médicas necessários à interditada Sra. Elizabete Silva de Paula, 

diante do seu quadro esquizofrênico, devendo contactar sua curadora 

Sra. Nirce de Paula Silva informando das datas e horários agendados, bem 

como providenciar a locomoção até a cidade de Cuiabá ou para o local em 

que será realizado. Publicada em audiência .Registre-se e 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, KATIA FERNANDA 

PEREIRA MORETTI, digitei. Mirassol d'Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-09.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMILO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRONICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, considerando que a parte 

impugnada deixou de apresentar manifestação, consoante certificado no 

Id. 16142918, e em cumprimento a R. Decisão de Id. 15738303, procedo 

com a INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 25 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010321-88.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO DE SOUZA NUNES (EXECUTADO)

LILIANE GOULART DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15771414, razão pela qual SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD no CPF/CNPJ nº 020.432.161-12. Se frutífera a 

localização de veículos em nome da empresa executada, PROMOVA-SE a 

penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto 

nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC. Com a efetivação da penhora e 

avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos 

termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo 

códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. Não apresentada à manifestação do 

executado, voltem-me os autos conclusos para efetivação da restrição via 

RENAJUD. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Permaneçam os 

autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011541-29.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GONCALVES PORTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15866596, bem 

como ao extrato do sistema de Renajud de Id. 15151988, procedo com a 

expedição de intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, haja vista a localização de vários veículos em nome do 

executado. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de 

outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON TEIXEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY VIEIRA DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico, em atenção a R. Decisão de Id. 15860624, que 

procedo com a expedição de intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (cinco) dias, haja vista conterem restrição de Alienação 

Fiduciária sobre os bens localizados e indicados nos Extratos de Consulta 

ao sistema Renajud juntados aos autos no Id. 16151665. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de outubro de 2018 Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SALUSTIANA DA SILVA DIDONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 605,76 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15188721 e o 
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Cálculo de ID. 16148915 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 551,16 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15196261 e o 

Cálculo de ID. 16150561 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 608,02 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15715028 e o 

Cálculo de ID. 16151089 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Fevereiro de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16158795, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 12/02/2019 Hora: 16:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237666 Nr: 1607-76.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro, Marcos Paulo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, devidamente qualificada nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 28, III, § 3º, da Lei nº. 11.343/06, as 

quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 4 

(quatro) meses de medida educativa de comparecimento a programa 

educativo, junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, voltado para 

o tratamento de dependentes químicos de álcool e outras drogas, nesta 

cidade, em dias e horários compatíveis com sua jornada normal de 

trabalho, a serem fixados pelo juízo da execução (artigo 48, da Lei nº. 

9.099/95 e 149, da LEP), sendo que, em caso de descumprimento 

injustificado, a agente será submetida sucessivamente a admoestação 

verbal e multa (artigo 28, § 6º, I e II, Lei nº. 11.343/2006), a qual, 

atendendo a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do 

agente, fixo, desde já, em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do valor do maior salário mínimo vigente, cujos valores serão 

creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.CONDENO a acusada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.Transitado em 

julgado a sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos 

políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) LANCE-SE o nome da ré 

no rol dos culpados.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro 

de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 92012 Nr: 4252-21.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333-MT

 Vistos.

Em diligência no sistema Bacen Jud constatei que os valores bloqueados 
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ainda encontram-se pendente de transferência em razão de erro 

apresentado durante a operação anterior, conforme comprovante anexo. 

Desta feita, procedo à transferência dos valores à conta única e 

DETERMINO que seja oficiado referido setor do Tribunal de Justiça para 

que efetuem a vinculação do montante a estes autos.

Após, PROCEDA-SE ao levantamento em favor da requerida, tal qual 

determinado em decisão de fl. 280.

Em seguida, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263981 Nr: 3615-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Freitas, Adriano de Oliveira, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102

 PROCESSO/CÓD. Nº 263981

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra SEBASTIÃO 

PEREIRA DOS SANTOS, ADRIANO DE OLIVEIRA E FELIPE DA SILVA 

FREITAS 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 responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-los que serão assistidos 

pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação 

para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e 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.

Por fim, defiro o item nº 03 e 04 da cota ministerial de fls. 66/67, pelo que 

determino a expedição de ofício à Autoridade Policial requisitando a 

juntada do Laudo de Exames de Drogas Definitivo e o Laudo de Exame 

Pericial de Balística.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 264156 Nr: 3689-12.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 264156

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LEONILDO DE 

AGUIAR 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, 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, 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.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263981 Nr: 3615-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Freitas, Adriano de Oliveira, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102

 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 dos acusado para 

apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263733 Nr: 3487-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 PROCESSO/CÓD. Nº 263733

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ELIO ANTUNES 

DE SOUZA 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 
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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, 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, 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.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 263733 Nr: 3487-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 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 para que no prazo de 10 

(dez) dias apresentar a resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260501 Nr: 2028-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Willame Dourado, Diego Francisco 

de Oliveira, Silvana Maria Alves, João Pedro Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Processo/CI nº 260501

Vistos etc.

Considerando a cota ministerial de fl. 191, aguarde-se o cumprimento da 

missiva de fl. 183, bem como a apresentação da resposta à acusação do 

denunciado João Pedro Santos Silva.

Após, volte-me conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 232981 Nr: 3593-02.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muller Souza Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Processo/CI nº 232981

Vistos etc.

Considerando a cota ministerial de fls. 113/114, dê-se vistas dos autos à 

Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação em favor do réu 

Luiz Muller Souza Guerra.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 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.: 28595 Nr: 2506-89.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Fagundes Calhaú Jovió

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson Rogerio Grahl - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 28595

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá 

trabalhar e residir no município de Porto Esperidião-MT, devidamente 

comprovado pela documentação de fls. 182/185, DETERMINO a remessa 

do presente executivo ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com 

fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Porto Esperidião, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 163875 Nr: 2520-97.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Francisco de Oliveira Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CAIO CEZAR BUIN 

ZUMIOTI - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 163875

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Cleiton Francisco 

de Oliveira Pimentel, nos moldes do acórdão às fls. 679/688.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

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.: 127381 Nr: 1146-80.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karina cordeiro pissolato - 

OAB:25376/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 127381

 Vistos etc.

Considerando que já foi arbitrado honorários em favor do causídico Dr. 

Geovani Mendonça de Freitas, OAB/MT 11.473/B, determino, por 

consequência, a expedição de certidão em favor do defensor dativo, 

contendo o valor dos honorários que lhe são devidos, inclusive com o selo 

de autenticidade na referida certidão, para que o mesmo possa efetuar a 

devida cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 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.: 172071 Nr: 4287-73.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Maciel de Campos, Welton da Silva, 

Rudimar Libório de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Figueira 

Junior - OAB:11.988, Kattleen Káritas Oliveira Barbosa Dias - 

OAB:9.849, Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa - OAB:13607

 PROCESSO/CÓD. Nº 172071

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de fl. 1387, no que toca a 01 (uma) mochila 

verde, 01(uma) mala azul, (01) uma blusa vermelha, 01 (um) par de 

chinelos da marca “bad boy”, 01 (uma) toalha de cor verde e 01 (um) 

celular da marca Nokia, determino a devida revolução ao sentenciado Luiz 

Maciel de Campos.

Proceda-se com a intimação, devendo constar o prazo de 10 (dez) dias, 

para a retirada dos pertences.

 Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 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.: 236477 Nr: 978-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muller Souza Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de outubro de 2018, às 17h40min.

Autos n°: 236477

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, e o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Marcelo 

Jean Azevedo Lebrero. 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 do prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Trata-se de ação penal instaurada em face do réu LUIZ MULLER SOUZA 

GUERRA, para apuração da suposta prática, em 22/05/2015, do crime 

previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Decido.

Chamo o feito a ordem.

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 155, caput, do 

Código Penal, cuja pena cominada é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de 

reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso IV, 

do Código Penal, em 08 (oito) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à 

impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente 

falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que 

caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da 

pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer 

sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia 

jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que 

contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da 

proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a 

figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa 

causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem 

efeitos primários ou secundários). Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite 

processual para os cofres públicos, a lentidão, a ocupação dos 

operadores do direito com algo inócuo enquanto o social necessita da 

prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado 

a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente 

ligado a um resultado útil.

 Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração 

da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária 

aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

 Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

 "PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como 

instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível 

levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão 

punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não 

houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação 

penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido 

como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a 

indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada 

jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos 

materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na 

hipótese de uma condenação, estará prescrita, deve-se declarar a 

prescrição, pois a submissão do acusado ao processo decorre do 

interesse estatal em proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de 

adiantamento de pena. É a hipótese em julgamento. DECISÃO: Apelo 

ministerial desprovido. Unânime". (TJRS, Apelação Crime 700 183 656 68, 

Sétima Câmara Criminal, Relator o Eminente Desembargador Sylvio Baptista 

Neto, DJ 24.04.2007, v.u.).

 Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 01 

(um) ano de reclusão e, considerando que o acusado não possui maus 

antecedentes e, a priori, não há nada nos fólios que levaria à 

exasperação de sua pena em caráter significativo, jamais este, caso 

condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) nos, conforme art. 59 do 

Código Penal.

 Impende destacar, por oportuno, que o acusado era menor de 21 (vinte e 

um) anos na data dos fatos, pelo que a prescrição no caso vertente dá-se 

em 02 (dois) anos de reclusão.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ MULLER SOUZA 

GUERRA, devidamente qualificado, quanto ao crime previsto no art. 155, 

caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão 

punitiva estatal.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 965 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.

Resta esta sentença publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquive-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256231 Nr: 151-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlúcia alves de 

souza tolon - OAB:21059, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de outubro de 2018, às 17h00min.

Autos n°: 256231

 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 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima André 

Luiz Silveira, Bruno da Costa Soares, Maria Pereira, Ana Paula dos Santos 

Correa e procedido o interrogatório da parte ré. 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:

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para apresentação de memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo 

Ministério Público.

 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

Frank Monezzi Soares

Advogado

Carlos Messias dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235287 Nr: 319-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de outubro de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 235287

 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 procedeu-se com o interrogatório da parte ré. 

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 réu pediu dispensa de comparecer na próxima audiência.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 A considerar a certidão constante no sistema APOLO, indicando que o a 

testemunha Jhones encontra-se em Cuiabá/MT, redesigno a presente 

audiência para o dia 30/01/2019, às 14:00h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva.

Fica o réu dispensado de comparecer nas próximas audiências.

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

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Marciano de Oliveira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252424 Nr: 4290-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Adivinei Alves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de outubro de 2018, às 16h10min.

Autos n°: 252424

 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 foram ouvidas as testemunhas/vítima 

Alexsander Artiago Oliveira e procedido o interrogatório da parte ré. 

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 desistem da oitiva das testemunhas Ivan Carlos Rodrigues 

Correa e Tulivan Aparecido Luciano Mendes.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência das testemunhas supramencionadas.

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para apresentação de memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo 

Ministério Público.

 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

Frank Monezzi Soares

Advogado

Joelson Adivinei Alves de Sá

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262753 Nr: 441-49.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luciano Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Autos n°: 262753

Data da audiência: 25.10.2018

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às condições a serem 

cumpridas no regime SEMIABERTO, alertando-o sobre a possibilidade de 

regressão de regime em caso de descumprimento, quais sejam:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, no dia 29/10/2018, às 09:00h, para colocação da tornozeleira 

eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da 

mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de não estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 30/10/2018, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime SEMIABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Oficie-se à Unidade Gestora de monitoramento de Rondonópolis a fim de 

informar que o recuperando passará a cumprir pena nesta Comarca, pelo 

que o monitoramento ficará a cargo da Cadeia Pública desta Comarca.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Não havendo cálculo de pena nos autos, proceda-se a elaboração do 

mesmo, com intimação da Defesa e Ministério Público para manifestação 

sucessiva, em 05 (cinco) dias. Havendo impugnação por qualquer das 

partes, vistas à parte contrária para manifestação no mesmo prazo, vindo 

conclusos posteriormente para análise.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 
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parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Giselda de Andrade Rodrigues

Advogada

Antonio Lúcio Santos Silva

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 3215 Nr: 1045-63.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/10/2018, às 9h.

Autos n°: 3215

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 762/765. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

 Defensor Público

Gilmar de Jesus

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237460 Nr: 1507-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/10/2018, às 9h.

Autos n°: 237460

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 298/301. Desde já, sai advertida que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

No tocante a manifestação de fls. 305/313, embora seja extemporânea, 

acolho como justificativa a violação do recolhimento domiciliar do 

recuperando entre os dias 13 e 19 de outubro 2018, visto que comprovou 

que estava laborando no referido período.

Por fim, autorizo o recuperando a laborar como caminhoneiro, podendo se 

ausentar da Comarca sempre que necessário, condicionado à 

comprovação mensal, quando do seu comparecimento em Juízo.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

 Defensor Público

Alexandre dias de Oliveira

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 206-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/10/2018, às 9h.

Autos n°: 122004

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 733/736. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Robson dos Reis Silva

Advogado
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Nelson Antonio de Faria

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260704 Nr: 2125-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Silvano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA KLOSTER - 

OAB:33979

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Autos n°: 260704

Data da audiência: 25.10.2018

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às condições a serem 

cumpridas no regime SEMIABERTO, alertando-o sobre a possibilidade de 

regressão de regime em caso de descumprimento, quais sejam:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, no dia 29/10/2018, às 09:00h, para colocação da tornozeleira 

eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da 

mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de não estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 30/10/2018, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime SEMIABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Não havendo cálculo de pena nos autos, proceda-se a elaboração do 

mesmo, com intimação da Defesa e Ministério Público para manifestação 

sucessiva, em 05 (cinco) dias. Havendo impugnação por qualquer das 
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partes, vistas à parte contrária para manifestação no mesmo prazo, vindo 

conclusos posteriormente para análise.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Emerson Silvano

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263175 Nr: 3213-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Autos n°: 263175

Data da audiência: 25.10.2018

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às condições a serem 

cumpridas no regime SEMIABERTO, alertando-o sobre a possibilidade de 

regressão de regime em caso de descumprimento, quais sejam:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, no dia 29/10/2018, às 09:00h, para colocação da tornozeleira 

eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da 

mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de não estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 30/10/2018, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime SEMIABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 
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considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Não havendo cálculo de pena nos autos, proceda-se a elaboração do 

mesmo, com intimação da Defesa e Ministério Público para manifestação 

sucessiva, em 05 (cinco) dias. Havendo impugnação por qualquer das 

partes, vistas à parte contrária para manifestação no mesmo prazo, vindo 

conclusos posteriormente para análise.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Edson Gomes de Carvalho

Advogado

Sebastião Pereira de Freitas

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101931 Nr: 758-17.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Silva Freitas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/10/2018, às 9h.

Autos n°: 101931

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 298/301. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Eder Silva Freitas Alves

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 92302 Nr: 4308-54.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Dia 25/10/2018, às 9h.

Autos n°: 92302

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

O recuperando apresentou novo endereço na presente solenidade, qual 

seja: Fazenda Nossa Senhora Aparecida, proprietário: Guilmar Evangelista 

da Costa, fone: (65) 9.96908811, Santo Antônio do Leverguer – MT.

Outrossim, o recuperando ainda salientou que prestará serviços entre os 

dias 25.10.2018 e 30.10.2018 na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 

localizada no município de Glória D’Oeste-MT.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Primeiramente, autorizo o recuperando a laborar na Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida, localizada no município de Glória D’Oeste, 

condicionado a comprovação por meio de documentos quando do seu 

retorno nesta Comarca.

Ademais, tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que 

irá trabalhar e residir no município de Santo Antônio do Leverguer-MT, 

determino que o apenado apresente documentação que comprove o 

endereço indicado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a comprovação do endereço, DETERMINO a remessa do presente 

executivo ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no 

artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Santo Antônio de Leverguer, 

conforme acima determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Por fim, acaso não haja comprovação, o recuperando deverá a cumprir 

integralmente as condições outrora aplicadas para o regime nesta 
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Comarca.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Geovani Mendonça de Freitas

Advogado

Sebastião Aparecido da Silva

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250447 Nr: 3237-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

LIVRAMENTO CONDICIONAL

Dia 25/10/2018, às 10h30min.

Autos n°: 250447

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e esta.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 68/69. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Elizeu Salmeron

Recuperando

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001617-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001618-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Ricardo dos Santos (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001624-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

HELENA SOUZA THEVES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001626-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CALABRIA RONDON OAB - MS8921-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001625-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROCHA BRUGNOLO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 
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Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001628-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONNIE JEFFERSON FAZOLLO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001633-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO BILIBIO (REQUERIDO)

FABIANO PELISSARI (REQUERIDO)

JADERSON HORTENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

MILTON PAULO BILIBIO (REQUERIDO)

Marines Trentin Bilibio (REQUERIDO)

GELCI TRESSI BILIBIO (REQUERIDO)

NELSON DA COSTA (REQUERIDO)

RITA CLAUDETE DE SOUZA DA COSTA (REQUERIDO)

CARLA DE FATIMA POLIPPO BORTOLOTTI (REQUERIDO)

DIEIMES BORTOLOTTI (REQUERIDO)

JOSE HORTENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

DIEGO DE QUADROS BORTOLOTTI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. A DILIGÊNCIA 

FICA NA ZONA RURAL ASSENTAMENTO PONTAL DO MARAPÉ 

(COMPLEMENTAÇÃO)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32684 Nr: 2250-52.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LHBA(, AKBA(, KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Kauffman - OAB:MT 17.421, 

Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Proceda-se a pesquisa via Sistema Bacenjud conforme já 

deferido na decisão de fls. 133/135. Ante a manifestação de interesse da 

parte Exequente, conforme pleito constante no “item a - fls. 141”, , 

somente, porém, em caso de ausência absoluta de bens alternativos, 

levando em consideração o rol de preferência elencado pelo artigo 835, 

CPC, e também com o fito de gerar a menor onerosidade possível ao 

demandado. Deste modo, somente em caso de não se lograr êxito na 

localização de aplicações financeiras via Bacenjud ou veículos, via 

Renajud, em nome do Executado, ou tendo sido efetivada constrição 

insuficiente, será possível o deferimento do pleito, hipótese na qual desde 

logo DEFIRO o pedido de penhora sobre o que couber ao Executado nos 

lucros da “Empresa Elektro Sistemas – José Osvaldo Figueiredo Araújo - 

ME”, seja pela distribuição de lucros ou em face de pro-labore, no importe 

de 30% do valor líquido, mediante a expedição do respectivo mandado de 

penhora. Por outro lado, INDEFIRO, por ora, os pedidos de pesquisa via 

Bacenjud e Renajud em nome da pessoa jurídica, em observância a ordem 

preferencial elencada em lei, devendo ser priorizada, em primeiro lugar, a 

penhora patrimonial de bens pertencentes à pessoa física do devedor. Por 

fim, tendo a parte Exequente demonstrado interesse em audiência de 

conciliação (“item 03 – fls. 137), DESIGNO audiência para tentativa de 

composição amigável das partes para o dia 07 de novembro de 2018, às 

13h30min (horário oficial de Mato Grosso) pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT.Intimem-se as partes por DJE, via Advogado constituído nos 

autos, ou pessoalmente, caso não tenha patrono constituído, salientando 

que deveras importante a presença das partes na audiência, salvo se os 

Advogados tiverem poderes para transigir.Caso reste infrutífera a 

tentativa de acordo, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47351 Nr: 2775-92.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Solimam, Alexandre Zambenedetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

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.: 83156 Nr: 892-37.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Boriczeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104887 Nr: 3227-58.2017.811.0086

 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): ELETICIA MAIANE PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido pela parte Requerente à fl. 42, notadamente a inserção 

de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, via Sistema 

Renajud.

Ademais, intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 100-83.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junior Pavan, Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Diante do exposto, nesse ponto, DETERMINO a intimação do Sr. Vandir 

Matschinske para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente prova 

documental demonstrando que o contrato estabelecido junto ao Executado 

Dieter (contrato de fls. 78/84) foi quitado antecipadamente, sob pena de 

reconhecimento de fraude à execução nos moldes legais. De mais a mais, 

ante a ausência de prova de quitação antecipada do contrato, por ora, 

INDEFIRO o pedido para que seja desconstituída a penhora em face dos 

direitos creditórios do Executado com relação ao contrato firmado com o 

Sr. Vandir Matschinske, conforme o pleito de fls. 143/144. Da alegação de 

Excesso de Execução O Executado Mauro Junior Pavan, por sua vez, se 

manifestou às fls. 123/132 requerendo a avaliação dos bens de matrícula 

n. 7.488, n. 7.489 e n. 7.490, requerendo ainda o reconhecimento do 

excesso de penhora, determinando-se o prosseguimento da execução 

apenas em relação ao imóvel de matrícula n. 7.488, suficiente para garantir 

a dívida, dentre outros pedidos. Considerando que somente com a 

avaliação judicial poderá ser constatado o alegado excesso de penhora, 

tenho por PREJUDICADA a análise do pedido de reconhecimento do 

excesso de penhora neste momento processual. Da Avaliação dos 

Imóveis PenhoradosConsiderando o teor da decisão de fls. 88/90, o 

deferimento do pedido de penhora de direitos creditórios se deu sem 

prejuízo dos demais atos de penhora (penhora de bens imóveis) (vide fls. 

90), ponderando-se pela garantia de integral satisfação da dívida, tendo 

sido determinada a averbação em cartório da penhora realizada às fls. 75, 

a qual recaiu efetivamente sobre os imóveis de matrícula n. 7.488 e n. 

7.490. Deste modo, DEFIRO o pedido de fls. 159 para fins de determinar a 

expedição de mandado de avaliação dos imóveis efetivamente 

penhorados (matrícula n. 7.488 e n. 7.490), a ser realizado por Oficial de 

Justiça...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54415 Nr: 1898-84.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EME - Comercio de Produtos de Informatica 

Ltda -Meldola Tecnologia e Informatica, Tamara de Paula de Medeiros, 

Arthur Eduardo Dias Meldola

 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: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o requerido às fls. 123/126, e determino à expedição de 

alvará judicial para liberação de valores penhorados via Sistema Bacenjud, 

considerando a inércia da parte Executada, apesar de devidamente 

intimada na pessoa do Patrono constituído nos autos da Ação de 

Embargos à Execução n. 3436-03.2012.811.0086 – Código n. 70918, 

devendo a Secretaria Judicial guardar observância aos dados bancários 

informados à fl. 126.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Exequente 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.”

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108674 Nr: 5314-84.2017.811.0086

 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: JOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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 correspondência devolvida de fl. 89, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111376 Nr: 6757-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erosina Vieira da Silva, Maria Vieira da Silva, Maria 

Aparecida Batista de Jesus, Espólio de Cicero Vieira da Silva, Francisco 

Genelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Paulistas Reunidas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Covre - OAB:MT 15.255, 

Fernanda Denicolo - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Vergely Fraga 

Ferreira - OAB:SP 315.407

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 4960-98.2013.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Cezar 

Galvan, Ana Maria Morelatto Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, não se verifica até o presente momento a citação 

da parte Executada, de modo que, indefiro o pleito da parte Exequente 

disposto à fl. 127.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, quando ao disposto às fls. 119/121, em 

conformidade com a r. decisão à fl. 113.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83578 Nr: 1153-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Cristina Bernegozzi - ME, PATRICIA 

CRISTINA BERNEGOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

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.: 89893 Nr: 4941-24.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Luiz Ignacio Costa - Me (TOUR'S 

CHOPERIA), Iremar Luiz Ignacio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, determino o prosseguimento do feito, considerando o 

delineado à fl. 66 acerca do descumprimento do acordo outrora 

homologado.

 Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

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.: 22122 Nr: 161-27.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

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.: 84370 Nr: 1601-72.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Aparecida Sanches, Gilberto Sanches, 

Julia Graciele Stacholski Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 
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para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

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.: 102521 Nr: 1789-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Ildebrando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Roberto Baldissera - 

OAB:22.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o item “a” do pleito às fls. 31/35.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

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.: 97573 Nr: 4818-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosita Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 1681-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Deon Nogueira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Companhia Securitizadora de 

Crédito Financeiros, Banco do Brasil 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: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre a petição de fls. 155, requerendo que entender de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77785 Nr: 1273-79.2014.811.0086

 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: G8 ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilce Martins Bezerra -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Edenir Righi - OAB:8484/MT, Itamar de Camargo Viera Junior - 

OAB:MT 13.224, Priscila Carvalho da Cunha - OAB:MT/ 15.893-B, 

Ronilson Rondon Barbosa - OAB:MT 6.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73823 Nr: 2332-39.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU GOSTO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA., João Pedro Pasqual Neto, Roberto Carlos Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA SCHENKEL - 

OAB:62520

 Certifico para os devidos fins que a publicação da decisão de fl. 89, não 

constou o nome do advogado da parte executada, razão pela qual 

impulsiono os autos para republicar o decisório, o qual passo a 

transcrever: "Vistos. Cuida-se de execução fiscal promovida pelo 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face de DU GOSTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, todos já qualificados nos autos. Pois bem. Ocorre que às fls. 76/82, 

um dos sócios corresponsáveis, ROBERTO CARLOS BARBIERI, opôs 

exceção de pré-executividade, sendo que em um dos tópicos suscitou a 

incompetência do juízo para processar a presente execução fiscal, 

argumentando que a competência seria da Justiça Federal. A Fazenda 

Pública, ao ser intimada para manifestação, nada impugnou sobre a 

alegação de incompetência. O artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil 

estabelece que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do 

réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Por sua 

vez, o artigo 5º, da Lei 6.830/1980 preconiza que a competência para 

processar e julgar a execução de dívida ativa da Fazenda Pública exclui a 

de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da 

liquidação, da insolvência ou do inventário. Isso se deve até mesmo 

porque se a presente execução fiscal fosse processada neste Juízo, não 

seria célere, tampouco econômica, considerando que os atos deveriam 

ser praticados através de carta precatória. Ademais, consigno que a 

cidade em que a empresa executada tem seu domicílio (Medianeira/PR) 

não possui sede da Justiça Federal, de modo que deverá ser remetida 

para a Justiça Estadual, mais especificamente, uma das varas cíveis da 

Comarca de Medianeira/PR, considerando que figura como exequente uma 

autarquia referente à Administração Indireta da União, de modo que deve 
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obedecer ao disposto no artigo 109, da Constituição Federal, sendo a 

presente hipótese de competência delegada. Logo, analisando o disposto 

acima e que a questão da incompetência foi trazida pelo excipiente em sua 

exceção de pré-executividade, perfeitamente possível a sua declinação 

para o Juízo da Comarca de Medianeira/PR. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 46, § 5°, do CPC, no artigo 5°, da Lei 6.830/1980 e artigo 109 da 

Constituição Federal, ACOLHO A ALEGAÇÃO DA PARTE EXCIPIENTE E 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar esta 

execução fiscal, razão pela qual determino a remessa dos autos a uma 

das Varas Cíveis da Comarca de Medianeira/PR. Decorrido o prazo legal, 

remeta-se a presente execução, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96645 Nr: 4183-11.2016.811.0086

 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: André de Souza Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Rodrigues Travain - 

OAB:MT 8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMA - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010024-11.2017.8.11.0086 Valor da causa: $30,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: AMA - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA 

Endereço: Rua DOS FLAMBOYANTS, 189 N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: WALLISON KENEDI 

DE LIMA - MT0016704A POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: Avenida 

BARÃO DE MELGAÇO, 3.209, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-801 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 25 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82562 Nr: 498-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Marcelo Melha Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar os valores 

dos danos materiais devidamente liquidados, tendo em vista que é vedado 

ao Juízo dos Juizados Especiais proferir sentença ilíquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78890 Nr: 2115-59.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Marilene Snichelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar os valores 

dos danos materiais devidamente liquidados, tendo em vista que é vedado 

ao Juízo dos Juizados Especiais proferir sentença ilíquida.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 83523 Nr: 1119-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Rodrigues Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ante o exposto, defiro a cota ministerial e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do reeducando Henrique Rodrigues Farias, pelo 

reconhecimento da prescrição executória estatal em relação aos delitos 

previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, conforme disposto no 
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art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI c/c art. 110, artigo 112 c/c artigo 

115, todos do CP.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Procedam-se às 

comunicações e anotações necessáriasApós, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122252 Nr: 4700-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervasio Carneiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Gervasio Carneiro da Silva, 

condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 

pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída por 1 (uma) pena restritiva 

de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do CP.

A data da sentença condenatória foi em 09/05/2012 e transitou em julgado 

em 04/06/2012 para a acusação.

Relatei o necessário. Decido.

De proêmio, compulsando detidamente os autos, verifico a ocorrência da 

prescrição da pretensão executória estatal no presente caso.

A prescrição da pretensão executória do estado regula-se pela pena 

aplicada, nos termos dos artigos 110 e 112 do Código Penal.

Denota-se que o último marco interruptivo foi à data do trânsito em julgado 

da sentença condenatória para a acusação, qual seja em 04/06/2012.

Assim, considerando que o recuperando foi condenado a uma pena de 01 

(um) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) 

dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, a contar 

do último marco interruptivo, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do 

Código Penal.

Destarte, verifico que já se passou mais de 04 (quatro) anos desde o 

último marco interruptivo, motivo pelo qual a pena aplicada ao reeducando 

já está prescrita.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

Gervasio Carneiro da Silva, pelo reconhecimento da prescrição executória 

estatal em relação ao delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 

14, inciso II, ambos do CP, conforme disposto no art. 107, inciso IV c/c art. 

109, inciso V c/c art. 110, artigo 112, todos do CP.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Procedam-se às comunicações e anotações necessárias

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96385 Nr: 3996-03.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Reis Galvão Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SALOMÃO REIS GALVÃO NETO, Rg: 

158395120000, Filiação: Wiliam Souza Galvão e Simone Reis Galvão, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia desfavor de SALOMÃO REIAS GALVÃO NETO. 

Emerge no Inquérito Policial, que no dia 05 de março de 2016, por volta das 

17h10 min, em em via pública localizada na Avenida das Araras nesta 

cidade, o réu, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, conduziu com capacidade psicomotora em razão da influência de 

álcool, veículo automotor, e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação 

dirigia o carro, VW/GOL, placa NBB-2316, cor brana. Ante o Exposto, foi 

incurso no art. 303, parág. ínico c/c art. 302, § 1º, I e II, e art. 306, caput 

c/c §1º, II e §2º todos da lei nº 9.503/97, na forma do art. 69 do Código 

Penal. Oferecida a denúncia em 02/05/2017, recebida e denúncia em 

13/09/2018.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 66. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53189 Nr: 699-27.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

44185138172, Rg: 0619247-5, Filiação: Apolinário Vieira da Silva e Maria 

Benedita Dias da Silva, data de nascimento: 14/11/1968, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em desfavor de BENEDITO VIEIRA DA SILVA vulgo " 

CALÇA NOVA". Consta no caderno informativo que, no dia 21 de fevereiro 

de 2012, por volta das 18 hmin, na Rua das Seringueiras, Bairro Colina II, 

nesta cidade, o réu, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de 

sua conduta, ofendeu a integridade física de sua convivente, Nelice da 

Silva, causando-lhe lesões corporais em situações de violência doméstica, 

ameaçou mediante palavras, causar-lhe mal injusto e grave. Ante o 

exposto, o réu foi incurso no art. 129, § 9ª (por duas vezes, em 

continuidade delitiva) e art. 147, ambos do Código Penal, Lei nº 11.340/06. 

Denunciado em 12/09/2016, recebido a denúncia em 16/11/2016.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 82v.º. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 
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correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97649 Nr: 4860-41.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELINO DOS SANTOS, Filiação: 

Valdomira dos Santos e Balduino dos Santos, data de nascimento: 

19/05/1969, brasileiro(a), natural de Xaxim-MT, convivente, Telefone 

65-99963-0533. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em desfavor de ADELINO DOS SANTOS vulgo 

"CATARINO". Consta no caderno informativo que, no dia 09 de outubro de 

2016, por volta das 17h40min, na rua das Avencas, Residêncial Palmeiras 

nesta cidade, o réu com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de 

sua conduta, ofendeu a integridade física de sua convivente, Evanilda 

Gomes de Jesus, causando-lhe lesões corporais em siruação de violência 

doméstica. ante o exposto, foi denunciado no art. 129, § 9º, do CP e art. 

147 c/c art. 69, todos do CP. Lei nº 11.340/06. Denunciado em 28/10/2016, 

recebido a denúncia em 07/11/2016.

Despacho: Vistos.Considerando que o acusado foi citado por edital e não 

constituiu patrono nos autos, nem compareceu, declaro suspenso o 

processo a partir do decurso do prazo do edital (15 dias + 10 dias o prazo 

de resposta), que deverá ser certificado pelo Gestor Judiciário.Destaco 

que a suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do 

STJ, no caso concreto deve perdurar por até 08 (oito) anos a contar da 

data a ser certificada (decurso do prazo do edital), após o que, 

independentemente do comparecimento do réu, deverá voltar a fluir 

normalmente pelo tempo restante, somando-se ao interregno já 

transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data da 

suspensão.Ciência ao Ministério Público e depois remetam-se ao arquivo 

com as devidas baixas no relatório estatístico, onde os autos deverão 

permanecer até que o réu compareça ou seja pessoalmente citado, ou até 

que sobrevenha a prescrição.Quanto à representação pela decretação da 

prisão preventiva do acusado, decidirei em apartado.Nova Mutum, 23 de 

janeiro de 2018.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70951 Nr: 3469-90.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana Costa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ VIANA COSTA JUNIOR, Filiação: 

José Viana Costa e Antonia Silva Costa, data de nascimento: 09/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Coroata Ou Peritotó-MA, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia contra; JOSÉ VIANA COSTA JÚNIOR. Narram os autos 

de investigação que, no dia 24 de agosto de 2012, por volta das 15h40 

min, na Avenda Araras nesta cidade, o denunciado consciente da ilicitude 

e reprovabilidade de sua conduta, transportava em proveito próprio ou 

alheio, coisa que sabia ser produto de crime, descritos às fls. 15 dos 

autos. Ante o exposto foi denunciado como incurso no art. 180, caput do 

Código Penal. Promotor de Justiça em 09/09/2013. recebido a denúncia em 

27/05/2014.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 64. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74613 Nr: 3143-96.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADALBERTO PEREIRA VIEIRA, Cpf: 

20545134315, Filiação: Maria Graci Pereira e Antonio Ribamar Vieira, data 

de nascimento: 08/04/1961, brasileiro(a), natural de Santa Inêz-MA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA 
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em face de; ADALBERTO PEREIRA VIEIRA vulgo "MARANHENSE" No dia 

08 de abril na Av. das Araras em frente ao laboratório Luisa nesta cidade, 

o denunciado com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma (faca), 

subtraiu, para si, bens móveis alheios da vítima Zilda Aparecida Magro. 

ante o exposto foi denunciado como incurso no art. 157 § 2º inciso do 

Código Penal. Promotor de Justiça em 12/09/2017. Recebido a denúncia em 

08/11/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 62. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98029 Nr: 5136-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Claudio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CLAUDIO DA SILVA, Filiação: Maria 

Salete Pereira da Silva, data de nascimento: 25/08/1984, brasileiro(a), 

natural de Taquarana-AL, solteiro(a), apanhador de frango. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denuncia em desfavor de JOSÉ CLAUDIO DA SILVA SANTOS, 

Consta do inquérito Policial, que no dia 20/10/2016, por volta das 21h24, 

em via pública localizada Rua das Itaubas, Bairro Alto da Colina II, nesta 

cidade, o denunciado com a vontade livre e consciente, conduziu o veículo 

automotor HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA NJS-2736, cor azul, ano 

2009/2009, sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo 

e dano. Ante o exposto, foi denunciado como incurso nos art. 306, caput 

c/c § 1º, II e § 2º e art. 309, ambos da Lei nº9.503/97, na forma do art. 69, 

do CP. Ministério Público em 31/07/2017, recebido a denúncia em 

22/11/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 90. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82086 Nr: 166-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Alexandre Nogueira Mascarenha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO ALEXANDRE NOGUEIRA 

MASCARENHA, Rg: 2171792-2, Filiação: Marli Nogueira e Justino 

Mascarenha, data de nascimento: 24/09/1986, brasileiro(a), natural de 

Claudia-MT, convivente, pedreiro, Telefone 6696314080. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ofereceu DENÚNCIA em desfavor de FABIO ALEXANDRE 

NOGUEIRA MASCARENHA, Consta no procedimento investigatório que no 

dia 25/01/2015, o implicado consciente da ilicitude de sua conduta, 

ofendeu a integridade física da vítima NEUSA DOS SANTOS, com 

palavras, de causar-lhe mal injusto. Ministério Público em 03/02/2015, 

recebido a denúncia em 08/04/2015.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 112. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89459 Nr: 4682-29.2015.811.0086
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janielson Cardoso Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANIELSON CARDOSO ALVES, Cpf: 

01756678375, Rg: 125767319997, Filiação: Rosimar Cardoso Alves e 

Juvenal Carneiro Alves, data de nascimento: 15/05/1984, brasileiro(a), 

natural de Esperantinopolis-MA, casado(a), Telefone (65) 9907-9869. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de JANIELSON CARDOSO ALVES vulgo 

"Neguinho". Consta no caderno informativo que, no dia 24/12/2014, nesta 

cidade o denunciado com sua vontade livre e consciente do caráter ilícito 

de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua esposa Eliane Mariza 

Custodio, causando-lhe lesões corporais em situação de violência 

doméstica. Ante o exposto, foi incurso no art. 129, § 9º do CP. Lei 

11.340/06, art. 147 c/c o art. 61 II, e duas vezes, Lei 11.340/06, art. 21, do 

Decreto-Lei nº 3.688/41 aplicando-lhe os preceitos da Lei nº 

11.340/06.Ministério Público em 3/2/2017, recebido a denúncia em 

07/04/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 73. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86457 Nr: 2796-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Domingos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO DOMINGOS CORREA, Filiação: 

Edinalva Domingos Bispo e Jovi Antonio Correa, data de nascimento: 

02/04/1995, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, solteiro(a), 

servente, Telefone 65 9602-6340. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA contra FABIANO DOMINGOS CORREA. Consta no 

caderno investigatório que, no dia 27/06/2015, em via pública na Avenida 

Mutum, centro nesta cidade, o denunciado conduziu veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 

Ante o exposto foi incurso no art. 306, § 1º, inciso I da Lei 9.503/97. 

Ministério Publico em 17/09/2015, recebido a denúncia em 10/11/2015.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 61. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104035 Nr: 2776-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE APARECIDA DE ALMEIDA, 

Cpf: 01329528158, Rg: 17451118, Filiação: Creuza Aureliana e Manoel 

Antonio de Almeida, brasileiro(a), Telefone 65 9639-2574. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Vítima CRISTIANE APARECIDA DE ALMEIDA, 

atualmente em lugar incerto não sabido, dos termos da r. decisão que 

REVOGOU as medidas protetivas abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 542-44.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELA DE LIMA FEITOSA, Filiação: 

Deuselina Ferreira de Lima, brasileiro(a), convivente, vendedora, Telefone 

65-9648-8027. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima atualmente em lugar incerto e não sabído, 

dos termos da decisão que INDEFERIU o pedido de medidas protetivas 

abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de procedimento para aplicação de 

medidas protetivas requeridas por DANIELA DE LIMA FEITOSA em 

desfavor de DEUSENI LIMA FEITOSA, sua irmã, que segundo ela, após 

descobrir que a requerente teve um relacionamento amoroso com seu 

ex-marido, passou a proferir injúrias contra ela, bem como a ameaçá-la de 

morte. A requerente noticiou os fatos à Autoridade Policial em suas 

declarações, requereu as medidas protetivas de urgência em desfavor de 

sua irmã, informando que não deseja representar criminalmente em 

desfavor da requerida.É o necessário. Decido.Visando à proteção da 

mulher para que ela alcance a igualdade perante o homem não apenas do 

ponto de vista formal, foi editada a Lei nº. 11.340/06, que estabelece 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher.Neste sentido, conforme a lição de Rogério Sanches Cunha 

entende-se por violência doméstica “a agressão contra a mulher, num 

determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade), com finalidade 

específica de objetá-la, isto é, dela retirar direitos, aproveitando da sua 

hipossuficiência”.Ademais, é cediço que para a aplicação da Lei Maria da 

Penha, é preciso se verificar no mínimo que: a) tenha sido uma mulher 

vítima de qualquer tipo de violência; b) a existência de uma relação 

doméstica de intimidade e ou afetividade entre autor e vítima; c) e ainda, 

que a violência tenha se operado em razão do gênero, sendo certo, ainda, 

que esses três requisitos mínimos são cumulativos. No que concerne a 

este último requisito, a Lei Maria da Penha objetiva a proteção à mulher 

numa perspectiva de gênero, em condições de vulnerabilidade física ou 

econômica, o que não vislumbro no vertente caso, em que pese os relatos 

feitos pela requerente deem conta do suposto cometimento do crime de 

injúria e de ameaça, praticados pela sua irmã.Segundo informou a própria 

requerente, a sucessão de ameaças e injúrias desencadeou-se após a 

suposta agressora descobrir que a irmã manteve um relacionamento 

amoroso com seu ex-marido, de onde depreende-se que os fatos foram 

motivados por ciúmes, não havendo, entretanto, nenhum elemento de que 

a violência a qual a requerente supostamente foi submetida estaria 

caracterizada por motivações de gênero, o que por si só, já é suficiente 

para afastar a incidência da Lei 11.340/06, e via de consequência, 

indeferir o pedido de medidas protetivas de urgência. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento jurisprudencial: PENAL. DELITO DE MAUS 

TRATOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MADRASTA EM FACE 

DA ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO CABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. SENTENÇA MANTIDA. 1. SE 

AUSENTE A SUJEIÇÃO, RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU QUALQUER 

INDÍCIO DE FRAGILIDADE DA OFENDIDA FRENTE À SUA POSSÍVEL 

AGRESSORA, AFASTA-SE A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. 2. NA 

ESPÉCIE, O SUPOSTO DELITO DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR 

PRATICADO PELA MADRASTA CONTRA A SUA ENTEADA NÃO 

CARACTERIZOU VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO, NO SENTIDO DE 

OPRIMI-LA POR SER MULHER. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-DF - APR: 20130710313249 DF 0030429-06.2013.8.07.0007, Relator: 

JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 10/04/2014, 3ª Turma Criminal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2014 . Pág.: 223) Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de medidas protetivas formulado pela 

requerente DANIELA DE LIMA FEITOSA em face de DEUSENI LIMA 

FEITOSA.Intime-se a Requerente.Ciência ao Ministério Público e à 

Autoridade Policial. Após, arquive-se os autos com as baixas e 

expedições necessárias.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89251 Nr: 4551-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamiles Goulart de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELI GOULART, Filiação: Elevina de 

Jesus Galvão e José Francisco Goulart, brasileiro(a), Telefone 99985307. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da decisão que REVOGOU as medidas protetivas abaixo 

transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103715 Nr: 2598-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERA LUCIA DANTAS DOS SANTOS, 

Cpf: 33594045803, Rg: 37169273-8, brasileiro(a), natural de Plameira dos 

Indios-MT, solteiro(a), Telefone 65-8144-6325. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da decisão que REVOGOU as medidas protetivas abaixo 

transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 
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baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72694 Nr: 1213-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUDITH MIRANDA SILVEIRA, Cpf: 

95135138153, Rg: 2611301-5, Filiação: Maria Miranda de Souza e 

Alcebiades Ferreira de Souza, brasileiro(a), casado(a), Telefone (65) 

9905-4787. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da decisão que REVOGOU as medidas protetivas abaixo 

transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111996 Nr: 7035-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÉLIA MARIA CELESTINO, Cpf: 

03419407122, Filiação: Odete Maria Celestino e Ermelindo Pedro Celestino, 

brasileiro(a), casado(a), do lar, Telefone 65 - 9623-2424. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da r. decisão que REVOGOU as medidas protetivas abaixo 

transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84748 Nr: 1827-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÉLIA MARIA CELESTINO, Cpf: 

03419407122, Filiação: Odete Maria Celestino e Ermelindo Pedro Celestino, 

brasileiro(a), casado(a), do lar, Telefone 65 - 9623-2424 e atualmente em 

local incerto e não sabido ANDRO CARDOSO MOURÃO, Cpf: 

96621850204, Rg: 28528636, Filiação: Marinete Silva Mourão e Cícero 

Alves Cardoso, brasileiro(a), Telefone 65-9693-1910. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das partes atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da r. decisão que REVOGOU as medidas protetivas 

abaixo transcriota.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de procedimento para aplicação de 

medidas protetivas requeridas por Adélia Maria Celestino em desfavor de 

Andro Cardoso Mourão, seu companheiro, com o quem se desentendeu, 

vindo este a ameaçar a vítima.As medidas protetivas requeridas pela 

vítima foram deferidas às fl. 09/10.À fl. 16, a vítima requereu a revogação 

das medidas protetivas aplicadas, alegando que elas não seriam mais 

necessárias.Decido.Filio-me ao entendimento de que as medidas 

protetivas de urgência previstas pela Lei 11.340/06 têm natureza de 

medidas cautelares criminais.Como tal, devem existir quando e enquanto 

estiverem presentes os requisitos inerentes às cautelares, quais sejam: 

fumus comissi delicti, ou a probabilidade da existência de um ou mais 

crimes e indícios de sua(s) autoria(s), e o periculum in mora, que no caso 

específico das medidas protetivas, se trasveste no risco à segurança da 

vítima, caso elas não sejam aplicadas desde logo.Por isso em casos como 

o presente em que a vítima vem aos autos e informa o desaparecimento 

desse segundo requisito, não subsistem razões para a manutenção das 

medidas protetivas anteriormente aplicadas, pois a vigência delas acaba 

por implicar em restrições não apenas à liberdade do acusado, mas da 

própria vítima, que, tal qual o suposto agressor, estaria, por decorrência 

lógica, impedida de aproximar-se ou de entrar em contato com ele, caso as 

medidas fossem continuadas até o final do processo.Isto posto, REVOGO 

as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor da vítima Adélia 

Maria Celestino e determino o arquivamentos do presentes autos, 

trasladando-se cópia das principais peças (pedido e aditamento; decisões 

de deferimento; resposta do acusado; manifestação da vítima requerendo 

a revogação; parecer Ministerial e a presente decisão), aos autos do 

Inquérito Policial respectivo, ou ação penal, se houver. Intimem-se o 

acusado e a vítima, assim como o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 83465 Nr: 1092-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ronildo Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RONILDO VALENTIM, Cpf: 

00630525390, Rg: 2001034099629, Filiação: Veronica Ramos da Silva e 

Jose Roberto Valentim, data de nascimento: 11/12/1985, brasileiro(a), 

divorciado(a), auxiliar de produção, Telefone 65 9961 52014. 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: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para 

CONDENAR o réu José Ronildo Valentim pela prática do crime previsto pelo 

artigo 147 do Código Penal.Passo à dosimetria da pena:O crime previsto 

pelo artigo 147 do CP, prevê pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de 

reclusão.A culpabilidade do agente é a normal do tipo penal.O réu é 

primário, e não ostenta antecedentes criminais.Sem elementos concretos 

nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade.Os motivos do 

crime são os próprios da espécie.As circunstâncias devem ser 

consideradas negativas pelo fato de o réu ter proferido as ameaças na 

presença das filhas do casal. As consequências do crime são próprias do 

tipo penal infringido.Não há provas de que o comportamento da vítima 

tenha contribuído para a prática do delito.Assim, considerando as 

modulares expostas, entendo como suficiente à reprovação e prevenção 

do crime a pena-base de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de 

detenção.Incide a agravante prevista pelo artigo 61, II, f, já que o crime foi 

cometido mediante o prevalecimento das relações domésticas e familiares, 

e em razão dela, aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo assim a 

pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias.Não há atenuantes.Ausentes 

causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, converto em 

definitiva a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.Para 

o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é 

primário, e a quantidade e natureza da pena imposta, estabeleço ao 

condenado o REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “a” 

e 2.º, “a”, do Código Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade 

pela restritiva de direitos,já que o crime foi cometido mediante grave 

ameaça no âmbito doméstico, e por isso, nos termos da Súmula 588 do 

STJ, inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos. Por outro lado, estando preenchidos os requisitos do artigo 77 do 

CP, aplico-lhe o benefício do sursis, suspendendo a pena pelo período de 

02 (dois) anos, caso aceita a proposta pelo réu, mediante o cumprimento 

das seguintes condições durante esse período (art. 78,§2º do CP):1)Não 

frequentar bares, boates, e locais de má reputação;2)Não se ausentar da 

Comarca sem prévia autorização do juízo;3)Comparecer mensalmente em 

juízo, entre os dias 1º a 10 de cada mês, para justificar as suas 

atividades.O réu poderá recorrer em liberdade desta sentença, diante da 

quantidade da pena imposta, e da possibilidade de suspensão.Sem 

custas, visto que a Defesa foi patrocinada pela Defensoria 

Pública.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, ou encerrados os recursos em 

segunda instância, expeça-se guia para o cumprimento da pena definitiva 

ou provisória conforme o caso, formando-se o respectivo processo de 

execução penal ou encartando-a em processo executivo já existente para 

unificação.Transitada em julgado, procedam-se às comunicações de 

praxe, inserção do réu no rol dos culpados, e oficie-se ao Juízo do 

domicílio eleitoral do réu para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).Após arquive-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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113798 Nr: 654-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMDoVDMD, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando que foram juntados novas provas documentais pelo 

Ministério Público, depois do interrogatório dos réus, e que este deve ser o 

último ato da instrução processual, conforme o princípio da ampla defesa, 

tenho que novo interrogatório dos réus deve ser oportunizado, pelo que 

converto o julgamento em diligência.

Antes, porém, considerando que foram apreendidos celulares em poder 

dos acusados, determino que a secretaria deste Juízo teste os chips 

inseridos nesses aparelhos em outros que sejam compatíveis e certifique 

quais números estavam ativos nesses telefones no momento da 

apreensão, certificando-se pormenorizadamente, até a data da audiência.

Designo audiência para o novo interrogatório dos réus para o dia 21 de 

novembro de 2018 às 15:30 hs.

Intimem-se e requisite-se o réu preso Vitor Douglas Morais Delgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114756 Nr: 11547-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Lanne Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Edson Emilia da Rocha - inscrito na OAB/MT n. 22.746, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122744 Nr: 4883-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Eickhoff Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - 

OAB:10093/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 12, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123157 Nr: 5025-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhael Jaime Gonçalves e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Pereira dos 

Santos - OAB:10.994

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 14/11/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.
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Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119632 Nr: 3469-80.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:MT 13.116, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B

 Vistos.

Tendo em vista o ofício de fl. 25, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120099 Nr: 3692-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Policia Civil do Estado de Alagoas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Melo Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

22/11/2018, às 14h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123321 Nr: 5095-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ETADUAL DE SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ DA SILVA, NEIVA BUSS 

WERNER, WALDOMIRO ELIAS WERNER, ANTONIO VIVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME VIVIAN - 

OAB:32550/SC, KARINA BLANCO FERNANDES - OAB:19019/SC, 

MARCIO LUIZ GERHARD - OAB:8468/SC

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 12/11/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121906 Nr: 4537-65.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Marcos Valeriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 Vistos.

Considerando que o endereço do reeducando é de Tapurah/MT (fl. 42) e 

que a competência dos Processos Executivos de Penas se altera de 

acordo com o domicílio do recuperando ou de acordo com o lugar onde 

estiver recolhido, declino da competência deste Juízo em favor do Juízo de 

Execuções Penais da Comarca de Tapurah/MT /MT.

 Assim, cancelo audiência outrora aprazada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Tapurah/MT.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDA CUSTODIO FONSECA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RUDNEY FONSECA DOS SANTOS (EXECUTADO)

FONSECA DOS SANTOS E SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101989 Nr: 1557-76.2018.811.0012

 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): JULIANO DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito, 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73650 Nr: 2220-30.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 7082-73.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRENE ELOY MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO 

BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79841 Nr: 1628-49.2016.811.0012

 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: ADÃO RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para impugnar a contestação apresentada, no 

prazo legal, conforme dispõe o art. 351 do Código de Processo Civil, se 

assim não o fez ainda.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as 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 nos autos.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69357 Nr: 509-87.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100944 Nr: 972-24.2018.811.0012

 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: MILTON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL INN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66409 Nr: 1560-70.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGILLA NAYARA PIRES LUZ

 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:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de Recurso de Apelação de fls. 88/92

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94959 Nr: 5468-33.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CASTELO BRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO OLÉ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18.314-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENÇO GOMES GADÊLHA 

DE MOURA - OAB:21233

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78526 Nr: 1088-98.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEeCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 

911/69, proposta por BANCO IATUCARD S/A em desfavor de PROMINE 

ENG E CONSTRUÇÕES LTDA argumentando, em síntese, que o requerido 

obteve financiamento no valor de R$64.500,00 (sessenta e quatro mil e 

quinhentos reais), dando como garantia por alienação fiduciária o veículo, 

MITSUBISHI L200 TRITON HPE D, ano/modelo 2015, renavam 102403598, 

chassi 93XHYKB8TFCE93872, placa QBG9800, cor prata.

Tentada a apreensão do veículo, restou inexitosa (ref. 43) ocasião em que 

o demandado foi citado, tendo sido informada a venda do bem objeto do 

feito.

 Em petição de ref. 44 a parte autora pugna pela desistência do feito (art. 

485, VIII do CPC).

Vieram-me os autos conclusos.
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Eis o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, ante a ausência de 

necessidade de consentimento do requerido, uma vez que, apesar de 

devidamente citado do feito, não apresentou contestação e tampouco se 

manifestou nos autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC.

 Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, caput, do CPC.

Sem honorários, visto que não há manifestação do executado nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe, observando-se, se for o caso, o disposto nos 

Provimentos 11 e 40/2014 CGJ-MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103596 Nr: 2374-43.2018.811.0012

 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: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para comprovar o pagamento das custas iniciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 2495-81.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS BARROS MARQUES - 

OAB:3.579, HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - OAB:17113-MT

 Vistos.

Tal como deliberado no AI nº 1006235-56.2018.8.11.0000, interposto em 

fls. 139/145, o presente feito merece ser suspenso em razão do 

determinado no REsp nº 1.578.526/SP:

“[...] Desse modo, afeto à SEGUNDA SEÇÃO o julgamento do presente 

recurso para, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, 

consolidar o entendimento desta Corte acerca da ‘validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem’.

 Determino a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso 

II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocomposição, tutela 

provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo. [...]”.

Desta forma, suspenda-se o feito até o julgamento do Recurso Especial 

retrocitado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103599 Nr: 2375-28.2018.811.0012

 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: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para comprovar o recolhimento das custas iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86789 Nr: 619-18.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OTAVIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 7616-17.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CECILIA LOPES DE OLIVEIRA, HELOÍSA LOPES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de ref. 53 por ausência de fundamento legal.

Defiro o pedido de ref. 66, proceda-se à respectiva exclusão.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com a vinda, vista ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98011 Nr: 7396-19.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAMALHO DIAS MATOS, SOFHIA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE ARMANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de modificação de guarda proposta por Sofhia Silva 

Matos menor impúbere, neste ato representada por seu genitor Ramalho 

Dias Matos, em face de Leidiane Armanda da Silva, todos qualificados nos 

autos.

Conforme consta de ref. 24, a parte autora desistiu da ação, antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97950 Nr: 7356-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENIRES LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Valtenires Lima dos Santos propôs ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade.

Tendo em vista ter ficado evidenciado o abandono da causa em petição de 
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ref. 21, da qual se mostra impossível à localização do autor para intimação 

pessoal, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, salvo se beneficiária da gratuidade da 

justiça, a qual suspendo a cobrança por 05 (cinco) anos.

Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65715 Nr: 1036-73.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA MOREIRA DA SILVA SALES, CARLA 

BEATRIZ PEREIRA, LEONTINO ALVES DA SILVA, LÁZARO ALVES 

FERNANDES, RUSA VIEIRA NEVES, ENI MARIA TRICHES NUNES, 

SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA, VANDERLENE MARIA DE OLIVEIRA 

SILVA, VALERIA MAGNA GONZAGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 Vistos.

Fl. 346: considerando o pedido de dilação de prazo elaborado pela parte 

autora, defiro o pedido.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos cálculos.

 Após a apresentação do cálculo, intimem-se o requerido para 

manifestação.

Decorrido o prazo e nada sendo apresentado tornem os autos conclusos 

para arquivamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 976-52.2004.811.0012

 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: ISOLDA BINO NETA BRAVO, MARIO SOARES BRAVO, 

MARLI JOANA DA CRUZ BINO, VIRIATO BINO NETO, MARIA APARECIDA 

BINO, GERALDO ALBUQUERQUE BINO, ANA CLAUDIA BINO 

NASCIMENTO, ESPOLIO DE SÉRGIO RAFAEL BINO, HAIRO ROBERTO 

BINO, JULIA MARIA BORGES BINO, MAURICIO BORGES BINO, MARCIO 

VICENTE BORGES BINO, JOÃO GANDELMAN FONSECA BINO, ERICK 

VINICIUS CARDOSO BINO, MARIA REGINA REZENDE BINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGENOR BINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDITH SEBASTIANA DOS 

PASSOS - OAB:729/GO, IRON FRANCISCO DA SILVA - OAB:7137/MT, 

VALDEIR JOSÉ DE FARIA - OAB:18670/GO, VLADIMIR DA COSTA 

NUNES - OAB:11.260/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDITH SEBASTIANA DOS 

PASSOS - OAB:729/GO, VLADIMIR DA COSTA NUNES - OAB:11.260/GO

 Vistos.

 Antes de apreciar as petições retro apresentadas, determino a intimação 

dos demais herdeiros, por meio de seus representantes legais, bem como 

do inventariante, para manifestação no prazo comum de 20 (vinte) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-32.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM BARROS LIMA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/10/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível.O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 25 de outubro de 2018.Ronaldo Gonçalves da 

Silva. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/10/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível.O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 25 de outubro de 2018.Ronaldo Gonçalves da 

Silva. Gestor Judiciário. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, o qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando advertido que o não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/10/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível.O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 25 de outubro de 2018.Ronaldo Gonçalves da 

Silva. Gestor Judiciário. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, o qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando advertido que o não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 484 de 760



conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/10/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível.O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 25 de outubro de 2018.Ronaldo Gonçalves da 

Silva. Gestor Judiciário. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, o qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando advertido que o não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/10/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível.O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 25 de outubro de 2018.Ronaldo Gonçalves da 

Silva. Gestor Judiciário. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, o qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando advertido que o não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-60.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIDES MARIANO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010042-60.2017.8.11.0012 - 8010038-23.2017.8.11.0012 (apensamento) 

REQUERENTE: VALTUIDES MARIANO BATISTA REQUERIDO: VINICIUS 

CAMATI PIZA PIMENTEL PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos por Acidente Automotivo, sob 

alegação de que o reclamado foi o responsável pelo sinistro ocorrido, 

causando prejuízos materiais no valor de R$ 18.258,00(dezoito mil, 

duzentos e cinquenta e oito reais), juntando à inicial documentos. O 

reclamado foi citado e intimado, tendo na audiência de conciliação (id. 

7944900), requerido a declaração de litispendência em face da existência 

do processo nº 8010038-23.2017.8.11.0012, em tramitação neste Juizado, 

onde constam as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir. 

Apresentou o reclamado, no prazo legal, contestação (id.7944905), 

preliminarmente requerendo a litispendência, conforme já declinado 

anteriormente. No mérito, informa que o culpado pelo acidente foi o 

reclamante. Formulou pedido contraposto para ser ressarcido no valor de 

R$ 4.335,00 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais), decorrentes dos 

danos causados em seu automóvel, bem como lucros cessantes, 

importando num total de R$ 11.387,50 (onze mil, trezentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Pede a improcedência da reclamação e a 

procedência do pedido contraposto. Deferido o pedido de reunião, ficando 

o processo conexo com os autos 8010038-23.2017.8.11.0012.(id. 

11633674), bem como determinada a intimação das partes para produzir 

prova testemunhal. Conforme certidão (id. 12075383), as partes não 

apresentaram o rol de testemunhas para serem ouvidas em Juízo. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Em face da decisão deferindo o 

apensamento dos autos nº 8010038-23.2017.8.11.0012, será proferido 

julgamento único para os dois (02) processos. Por outro lado, o cerne da 

questão, objeto das duas(02) ações, diz respeito ao fato ocorrido no dia 

1º.02.2017 – às 11h50min., envolvendo o caminhão do Sr. Valtuides 

Mariano Batista e o veículo Siena conduzido pelo Sr. Vinicius Camati Piza 

Pimentel. O Sr. Valtuides Batista, nos autos 8010042-60.2017.8.11.0012, 

acosta à inicial, documentos referentes a orçamentos para o conserto do 

caminhão, bem como B.O.T nº 2017.37477 da Polícia Militar do Estado do 

Mato Grosso. Neste processo, o Sr. Vinicius Pimentel não junta à sua 

contestação documento algum. No tocante aos Autos nº 

8010038-23.2017.8.11.0012. Ajuizada ação pelo Sr. Vinicius Pimentel para 

cobrança dos danos materiais e morais em face do Sr. Valtuides M. 

Batista e da Sra. Lindalva Lucena. Apresentou o Sr. Valtuides Batista 

contestação ( id. 7944790), ratificando os termos da inicial. Foi 

determinada a intimação do Sr. Vinicius Camati Piza Pimentel para que 

promovesse a citação da 2ª. Reclamada Sra. Lindalva Lucena, tendo este 

se manifestado requerendo sua exclusão do feito. Intimado o Sr. Valtuides 

Mariano Batista para se manifestar a respeito, quedou-se inerte. As partes 

não apresentaram rol de testemunhas, nem manifestaram o desejo na 

realização de audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, após 

análise exaustiva dos autos, constata-se que, nem o Sr. Valtuides Mariano 

Batista, nem o Sr. Vinicius Camati Piza Pimentel, conseguiram comprovar 

quem foi o causador do acidente ocorrido. O Sr. Vinicius Camati junta aos 

autos nº 8010038-23.2017.8.11.0012, fotos digitalizadas dos veículos 

envolvidos no acidente (id. 7944772). No entanto, entendemos que tais 

fotos não fazem prova de quem foi culpado pelo acidente, não sendo 

assim documentos hábeis e convincentes neste sentido. De igual modo, o 

Sr. Valtuides Batista não comprovou os fatos alegados na inicial constante 

dos autos nº 8010042-60.2017.8.11.0012. Frise-se que, o Boletim de 

Ocorrência de Trânsito anexado aos autos não declara o culpado pelo 

acidente. Nesse viés, cabia a parte reclamante-reclamado (Sr. Valtuides) 

fazer prova de fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no art. 

373, I, do NCPC, não se desincumbindo do ônus da prova de forma 

satisfatória. Por outro lado, a parte reclamada-reclamante (Sr. Vinicius), 

cabia fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte reclamante (Sr. Valtuides), a teor do disposto no art. 373, II, do 

NCPC, não tendo também se desincumbido do seu ônus da prova. Dessa 

forma, não há nos dois(02) processos, documento cabal comprovando a 

responsabilidade pelo acidente, nem tampouco depoimentos de 

testemunhas do ocorrido, não tendo as partes lançado mão da ouvida de 

testemunhas em Juízo. Ressalte-se que, como não há nos autos o culpado 

pelo acidente, todos os pedidos formulados pelas partes em suas 

reclamações, nos dois(02) processos já citados acima, ficam 

prejudicados. Com efeito, finalizo julgando improcedente a ação, em todos 

os seus termos, ajuizada pelo reclamante Sr. Valtuides Mariano Batista em 

face do Sr. Vinicius C. Pimentel, bem como julgo improcedente a ação, em 

todos os seus termos, ajuizada por este em face daquele, inclusive o 

pedido contraposto, por falta de prova, em todos os processos, no 

tocante a culpa pelo acidente acontecido em 1º.02.2017. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da reclamação promovida por 

Valtuides Mariano Batista em desfavor de Vinicius Camati Piza Pimentel, 

bem como a IMPROCEDÊNCIA da reclamação movida por este em desfavor 

de Valtuides Mariano Batista, inclusive o pedido contraposto, declarando 

extintos os dois(02) processos, com resolução de mérito, a teor do 

disposto no art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Projeto de sentença submetido à homologação 

pela Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Darlan da Matta Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 04 de outubro de 2018. Dra. Luciene Kelly 

Marciano Roos. Juíza de Direito em Substituição Legal.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000528-72.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

GILMAR FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

VANDA FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

ZELUZA FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

WELSON FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

MARIA DELZIR FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA LOURENCO FERREIRA (REQUERENTE)

S. E. A. F. S. (REQUERENTE)

ANDREIA MAURELINA ANDRELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIOMAR FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

VANDA FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

MARIA DE JESUS FERNANDES SANCHES (REQUERIDO)

ZELUZA FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

WELSON FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

GILMAR FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

MARIA DA PENHA LOURENCO FERREIRA (REQUERIDO)

MARIA DELZIR FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

ANDREIA MAURELINA ANDRELINO (REQUERIDO)

S. E. A. F. S. (REQUERIDO)

ARISOMAR FERNANDES (REQUERIDO)

DARZIRA FERNANDES ORLANDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimados os REQUERIDOS, para 

apresentar contestação, no prazo legal.Ciente os REQUERIDOS, do prazo 

inicial para apresentar Contestação, Artigo 335 do CPC. O réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15(quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000660-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELVAM COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

Requerente, para que considerando que o Magistrado Dr. Eviner Valerio 

fora designado para atuar nesta unidade jurisdicional em substituição 

legal, cumulativamente com sua vara de titularidade 5ª Vara de Primavera 

do Leste/MT, e considerando a distância entre as comarcas e o volume de 

processos, SUSPENDEU a realização das audiências, devendo ser 

aguardada sua redesignação.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA -Gestora 

Judiciária. SEDE DO 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731003

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000541-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLDA ELENA KOLLING (REQUERIDO)

JAIME KOLLING (REQUERIDO)

J.K. PNEUS EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, 

tomar conhecimento da certidão do Oficial de Justiça e da devolução da 

presente carta precatória ao Juízo de Origem.ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 79783 Nr: 2137-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Ignatz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ROBERTO IGNATZ, Cpf: 

02147369977, Rg: 7551507-3, Filiação: Evanira de Queiroz Ignatz e Carlos 

Ignatz, data de nascimento: 15/08/1977, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do presente inquérito policial que, no 

dia 28 de agosto 2016, por volta das 16:00 horas, o denunciado MARCOS 

ROBERTO IGNATZ ofendeu a integridade corporal da vítima Rebeca dos 

santos Tavares, sua convivente, injuriou-a, ofendendo lhe sua dignidade 

ou o decoro; ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave; bem como 

destruiu com violência a televisão da sala.(...)

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 2137-44.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 

79783.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor das 

certidões de fls. 33-v e o requerimento formulado pelo representante do 

Ministério Público (fl. 35), CITE-SE o acusado Marcos Roberto Ignatz, via 

edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para 

responder a acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o 

prazo, se o acusado, citado por edital, não comparecer em juízo, nem 

constituir advogado, DECLARO, desde já, a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do Código de 

Processo Penal. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

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, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 10 de outubro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54445 Nr: 544-82.2014.811.0044

 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: JRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que acoste aos autos 

endereço atualizado do requerido
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54445 Nr: 544-82.2014.811.0044

 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: JRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 11/12/2018 às 14h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SCHARLAU BEE (RÉU)

LEONIR BELMIRO BEE (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000907-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CARVALHO BISCO (RÉU)

MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS BISCO (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000912-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (RÉU)

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (RÉU)

GUIDO NELSON SCHMITT (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000892-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000701-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TRACK PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA PARACALL LTDA (RÉU)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001084-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPO MAGAZINE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (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 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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001076-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA (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 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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000854-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES PERES DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

 

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 Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000624-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimado o advogado da parte autora para manifestar sobre a 

contestação retro, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71149 Nr: 2073-68.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luis Zandonadi, Jane Geraldo 

Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 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 no valor 

de R$ 28,00, para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade informada na petição inicial.

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.: 50075 Nr: 1584-70.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria dos Santos, Lucineide 

Terezinha dos Santos Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 no valor 

de R$ 28,00, para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade informada na petição inicial.

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.: 70243 Nr: 1735-94.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Crospscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primabay Defensivos Agrícolas Ltda, 

AGROPASTORI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CAMPO VERDE LTDA., 

Adilmar Sartori, Altair Sartori, Inês Bernardete Gasparin Sartori, Roseli 

Valiati Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, Wellington Sanches 

Theotônio, Ney Lucas de Lima, Ieda Bisinoto de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 
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FREITAS - OAB:69001

 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 no valor 

de R$ 1.620,00, para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade informada na petição inicial.

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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74978 Nr: 2917-18.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS ANTONIO DA SILVA, MARCELO LUIZ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na ação indenizatória movida por JOÃO ALVES 

MALAQUIAS em face de ESPÓLIO DE OZEIAS ANTONIO DA SILVA, para 

condenar o Requerido, a pagar a parte autora o valor R$28.150,75 (vinte e 

oito mil cento e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) a título de 

danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data do evento danoso, ou seja, 06/01/2013 (fl.18) (Súmula 

54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual”) e correção monetária pelo INPC, 

desde a data da sentença (súmula 362 do STJ: “A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”).Considerando que houve procedência na maioria dos 

pedidos, condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40447 Nr: 1061-92.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALMEIDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802 SP

 Processo nº 1061-92.2010.811.0023

Código nº 40447

D E S P A C H O

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Francisca Almeida Nascimento, devidamente qualificados nos 

autos, em que a executada efetuou o depósito judicial (fls.94/95) conforme 

cálculo de fls.93, requerendo a extinção arquivamento do feito, tendo em 

vista o pagamento do débito que instruiu o processo (fls.106).

Instada a manifestar a exequente requereu a expedição de alvará para o 

levantamento dos valores depositados judicialmente (fls.109).

É o relatório. Decido.

O pagamento da dívida satisfaz a obrigação impondo a extinção da 

execução.

Pelo exposto e com supedâneo no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito.

Levantem-se as penhoras e bloqueios eventualmente efetuados.

Proceda-se a transferência dos valores depositados judicialmente 

(fls.94/95) para a conta a ser indicada pela exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Condeno a parte executada no pagamento das custas processais.

Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 2220-02.2012.811.0023

 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): AIRES DA SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que se trata de empresa inativa, deixo de proceder 

bloqueio BACENJUD.

Intime-se a parte para dar andamento ao feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67373 Nr: 1189-73.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

07.11.2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75072 Nr: 2994-27.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

07.11.2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71770 Nr: 832-59.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR ROSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado Dr. Lucilo dos Santos 

Júnior OAB 12359, para trazer aos autos numero de conta bancária do 
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indiciado para que seja extornado ao mesmo valor remanescente que 

encontra se vinculado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41011 Nr: 1627-41.2010.811.0023

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY MÁRCIO BRIZZI TRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Matupá-MT) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de 

citação/intimação.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114271 Nr: 1674-35.2016.811.0013

 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: JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de outras eventuais penhoras existentes neste 

feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145168 Nr: 5759-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH A DE OLIVEIRA – ME, ELIZABETH 

APARECIDA DE OLIVEIRA, Adimarco Antonio do Prado Nava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito em 5 dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3427-61.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONETE PIRES DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que indique o CPF do executado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103308 Nr: 3456-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, Idelvan Ramalho de Souza, Ianara 

Maria Alves ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito por 180 dias, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154500 Nr: 10171-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146026 Nr: 6159-44.2017.811.0013

 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 DAS GRAÇAS CARVALHO

 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:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 4812-44.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodré 

- OAB:13.333/MT, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033

 Intime-se o embargado para que se manifeste sobre os embargos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158836 Nr: 12315-48.2017.811.0013

 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: LINDALVA MARLENE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 LINDALVA MARLENE BARBOSA requereu alvará para levantamento de 

valores depositados em conta inativa da Caixa Econômica Federal de 

valores de FGTS.

Juntou os documentos que entendeu necessário.

Ouvido o Ministério Público, manifestou-se pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação.

É o breve relatório.
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Considerando a documentação acostada, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos constantes na peça inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, e defiro o alvará, com prazo de 30 dias, ficando autorizado 

o requerente a sacar os valores indicados.

Não há custas, eis que deferido o benefício da AJG.

Expeça-se o alvará e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97062 Nr: 847-58.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins de Jesus Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153670 Nr: 9724-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES PEREIRA, GERALDO 

CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 2540-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Tomaz Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146520 Nr: 6412-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Henrique Coelho de Paula, 

João Paulo Frison de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde J. Melo Silva - 

OAB:8228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592

 Intimem-se as partes para que digam sobre os honorários periciais 

apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128410 Nr: 7376-59.2016.811.0013

 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: Ivanilze Ferreira Molina

 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:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168051 Nr: 4144-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145965 Nr: 6112-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR ROCHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de prazo de vinte.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 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 os Embargos Declaratórios para revogar a decisão de 

Ref: 138.

Defiro o pedido de citação por Edital com prazo de vinte dias.

Expeça-se o necessário.
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P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116795 Nr: 2492-84.2016.811.0013

 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: BEATRIZ SILVA HILARIO

 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:

 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.: 163884 Nr: 2104-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Palason Ruiz, Margarete Ruiz Resquetti 

Cerqueira , Anésio Ruiz Júnior, Norma Regina Ruiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., Marlei Ferreira 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT16.691-A

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 47, abro vista dos autos 

ao autor para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168406 Nr: 4303-11.2018.811.0013

 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: PHCF, MSF, MRFP, LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a autora para comparecer no prédio do fórum para realização da 

audiência de conciliação que se realizará no dia 12 de fevereiro de 2019 

às 14:00 hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115571 Nr: 2083-11.2016.811.0013

 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): RODOLFO ONOFRE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49918 Nr: 1239-08.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 Cumpra-se fls.1193.

Aguarde-se recolhimento dos honorários pelo requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158663 Nr: 12207-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edilaine Marinho de Oliveira, Janaina Oliveira 

da Silva, Jeferson Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):EVENTUAIS INTERESSADOS

Resumo da Incial:EDILAINE MARINHO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, do 

lar, RG nº 6.481.469 SSP/MT e CPF nº 056.730.291-10, residente e 

domiciliada na Rua 14 de fevereiro, nº 1.148, Centro, em Pontes e Lacerda 

– MT, CEP 78.250-000, telefone (65) 99699-4721, por meio da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, presentada pelo Defensor Público 

subscritor, vem, respeitosamente, propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL contra MIGUELA RAMIRES, brasileira, RG nº 

6.555.722-3 SSP/PR e CPF nº 974.186.689-53, demais dados ignorados, 

com endereço na Rua Luiz Azambuja, nº 1020, em Pontes e Lacerda/MT, 

pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos: 1. Dos Fatos

A autora é legítima possuidora de um terreno urbano, e a residência nele 

construída, situado na Rua 14 de fevereiro, nº 1148, Centro, em Pontes e 

Lacerda – MT, registrado sob a matrícula n.º 9.727, identificado como Lote 

nº 12-01 da quadra nº 18, situado no Núcleo urbano de Pontes e Lacerda, 

desmembrado do lote 12, com as seguintes confrontações: ao Norte lote 

12 remanescente; ao Sul lote 12-A (TD); a Leste lote 06; a Oeste Rua 14 

de fevereiro, e com total de área de 475,00m². Valor venal de R$ 

16.984,53 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e quatro Reais e cinquenta 

e três centavos). A autora adquiriu o bem no ano de 1997, junto à própria 

requerida,

tendo constituído sua residência no local e lá estando desde então.

Assim, durante esses mais de 20 anos, exerce ostensivamente a sua 

posse, realizando as obras necessárias e tomava as providências para 

que pudesse

habitar o imóvel, demonstrando claramente não só o animus domini como 

também o corpus, intrínsecos à posse ad usucapionem.

Decisão/Despacho:Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Recebo a 

presente inicial, vez que preenchidos os requisitos legais. Proceda-se a 

citação dos requeridos. Citem-se eventuais interessados por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, que deverá ser fixado na sede do juízo e 
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publicado 03 (três) vezes consecutivas no Diário de Justiça deste Estado. 

Faça constar no edital de citação um resumo da inicial.Citem-se ainda os 

confinantes, nos moldes do art. 942, do CPC, bem como o Banco do 

Brasil.Intime-se a, via postal, os representantes da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e da União, nos moldes do art. 943, do CPC.Intime-se o 

Ministério Público Estadual.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Leonice Silva Ferreira Estagiária (matricula 

33205)

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28195 Nr: 3198-53.2005.811.0013

 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: José Aparecido Pinto, Sueli Juliano Pinto, Maria 

Bernadete Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Afonso Britto, Felix Simonetti, 

Nestor Soares de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Silveira - OAB:, Rogério 

Silveira - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello do 

Santos - OAB:MT - 7.557, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987, 

JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146, Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Ricardo Vidal - OAB:2679/MT

 Defiro o requerido. (Item1)

Quanto ao pedido de consulta ao INFOJUD, INDEFIRO, vez compete ao 

credor indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145672 Nr: 5978-43.2017.811.0013

 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: Mara Nalva Abade Tiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o cumprimento da 

sentença ou o arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 612-67.2010.811.0013

 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: Otacilio do Nascimento Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Homologo os cálculos apresentados pelo INSS.

Expeça-e RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62076 Nr: 2416-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellmut Ruppin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:56.918/PR, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817 ou 198.04

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Vistos.

 Os autos se encontram paralisados desde 21/08/2018, quando o 

exequente foi intimado para dar prossguimento.

ISSO POSTO, Julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art.485, II do CPC, em razão da paralisação do processo por 

mais de 01 ano, sem que qualquer diligência tenha sido empreendida pelo 

exequente.

PRI. Arquivem-se..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Intime-se o executado para pagamento do valor remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 14422 Nr: 1409-24.2002.811.0013

 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: Cindya Izabelle Gomes de Oliveira, Carla Regiane 

Botelho Mariano, VGMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valter de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 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: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 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 
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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.

Logo, não há se falar em obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

de fls. que determinou a produção e prova pericial.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Contudo, não obstante a clareza da decisão, principalmente em sua 

parte que ora transcrevo: Quanto à prova pericial deve o requerente 

recolher os honorários periciais que serão apresentados pelo IBEC 

BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, no prazo de 05 dias, 

sob pena de preclusão, não sendo mais admitido qualquer tipo de 

protelação quando ao recolhimento dos honorários. Verifico que não só 

não foram recolhidos os honorários pericias até a presente data, como 

sequer foi depositado valor referente ao pedido de parcelamento que 

sequer fora ventilado ou deferido.

Ora a decisão foi clara ao não mais admitir qualquer protelação ao feito, 

cabendo a parte recolher no prazo fixado os honorários periciais, o que 

não foi realizado.

ISSO POSTO, Indefiro o pedido de parcelamento e como até a presente 

data não foram recolhidos os honorários periciais, dou por encerada a 

fase de produção probatória.

Às partes para alegações finais no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147020 Nr: 6592-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Cristiano Paula do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 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, Municipio 

de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 

OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11863 Nr: 1516-05.2001.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Garcia Redivo, Domingos Gilberto Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento de duas 

diligências do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois 

reais e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85378 Nr: 2967-45.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistas à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161885 Nr: 1251-07.2018.811.0013

 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): E S BORGES SERVICOS EIRELI ME, Eugenio 

Silva Borges, Maria José Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139890 Nr: 3644-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132724 Nr: 468-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Zarzenon e Cia Ltda ME, Isabel Zarzenon, 

Ademilson Zarzenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Ao embargado para contrarrazões.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6132 Nr: 32-33.1993.811.0013

 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: Rosa Carredo Toneto, Edson de Paulo Toneto, Edilaine 

Aparecida Toneto, Edileuza Andrea Toneto, Espólio de José Toneto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alipio Carlos Porto Leite - 

OAB:1229/PR

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162530 Nr: 1585-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista Quirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92895 Nr: 4149-32.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Marcon - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83755 Nr: 1192-92.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão, Nadla Batista de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 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.: 83098 Nr: 479-20.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO, NELI NUNES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55162 Nr: 5791-16.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Claiton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 4504-81.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C DOS SANTOS ARMARINHOS, José Carlos 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151341 Nr: 8601-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121483 Nr: 4193-80.2016.811.0013

 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: ESTER DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de outras eventuais penhoras existentes neste 

feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 8474-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jackson Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98659 Nr: 1518-81.2015.811.0013

 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: Leozilda Batista Farias Simões, MARIA MADALENA 

NASCIMENTO SILVA, KATIA DA SILVA, PERLA ANDREIA MACHADO 

GALVAO, MARLI ALVES DA SILVA, ROSA LEILES DOS SANTOS LOPES, 

Nilmara Alves da Silva, EDMILSON BACIGA, KATIANE BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., 

GUSTAVO CESAR SCALCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 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 presente sentença tem caráter 

constitutivo, não havendo o que se falar de direito pretérito ou mesmo 

prazo quinquenal anterior.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, não encontra respaldo no art. 

1.012, §1º, do CPC.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115373 Nr: 2040-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASILS/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Florêncio Bonito S.A., Zigomar 

Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco, Camila de França Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773, Carlos Fernando Siqueira Castro - 

OAB:MT/15.104-A, Fernando Esteves Afonso - OAB:OAB/SP338.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES 

- OAB:10114, Marcos Afonso Borges - OAB:1.129-GO

 Vistos.

Dê-se vistas às partes quanto a manifestação do perito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119595 Nr: 3426-42.2016.811.0013

 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: CICERO ROCHA BALDAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas às partes.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143984 Nr: 5253-54.2017.811.0013

 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: MIRIAN GONÇALVES BERALDO SODRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que não foi localizado nos autos , o cálculo 

para a expedição de RPV. Assim intimo o douto advogado da parte 

requerente para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127325 Nr: 6893-29.2016.811.0013

 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: Espólio de Luiz Soares da Silva, Valdirene Soares da 

Silva Alves, Ezequiel Soares da Silva, Alvina Alves Rodrigues, Lindomar 

Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para apresentarem os memoriais, conforme 

determinado no R. despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159601 Nr: 232-63.2018.811.0013

 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: ANTÔNIO DO NASCIMENTO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 269, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez a partir da data do laudo pericial. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

observando para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166439 Nr: 3381-67.2018.811.0013

 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: Cícero Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660

 Vistos.
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 Verifico que as preliminares se confundem com o mérito, razão pela qual 

deixo para analisá-las em momento de sentença.

Considerando as alegações das partes expostas nas peças até então 

apresentadas deixo de designar audiência preliminar, sendo oportuno 

registrar que a conciliação pode ser obtida em qualquer fase do 

procedimento.

 Intime as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86602 Nr: 4257-95.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genair Rodrigues, Luciano Gonçalves de Brito, 

Lourdes Paiano, José Morais Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:OAB/MT11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Intime-se o autor para em 5 dias dar prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98949 Nr: 1625-28.2015.811.0013

 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: Ludugerio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de outras eventuais penhoras existentes neste 

feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119773 Nr: 3520-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100325 Nr: 2254-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER NOGUEIRA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98717 Nr: 1535-20.2015.811.0013

 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: SEBASTIAO CAETANO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de outras eventuais penhoras existentes neste 

feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127510 Nr: 6991-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 

EPP, CNPJ: 00963257000220. atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: O Município de Pontes e Lacerda, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ nº 15.023.989/0001-26, com sede 

na AVENIDA Marechal Rondon, 522, CENTRO, em Pontes e Lacerda Mato 

Grosso, por sua procuradora geral, ao final assinado, vem, com 

fundamento na Lei 6.830, de 22 de Setembro de 1980, propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL, representada pelas Certidões de Dívida Ativa : 

86/2016, 87/2016 anexas a presente e que fazem parte integrante, como 

se transcrita estivesse contra: GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA – 

EPP 00.963.257/0002-20, IE: 13.192.959-3, estabelecido RUA PEDRO 

MILÃO SANCHES, 638, ,JARDIM BOA VISTA em Pontes e Lacerda, Estado 

de MT, CEP :78250-000;' Responsável(is) pela firma sob a inscrição 

municipal 148, sito na RUA PEDRO MILÃO SANCHES Nº: 638, , JARDIM 

BOA VISTA, atividade(s):COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 

ELETRODOMÉSTICOS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SMC, 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E 

VÍDEO, com um débito de R$ 2.078,15, por ser devedor(a) dos 

tributos/exercícios: TLLF/2012-0, REP/2012-0, TLLF/2013-0, TLLF/2014-0, 

TLLF/2015-0. Nestas condições requer a Vossa Excelência, nos termos 

do artigo 8º da Lei 6.830, de 22/08/80, a citação do Executado para, no 

prazo de 05 (cindo ) dias, pagar a dívida, acrescida de juros de mora, 

multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) representado(s) 

pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens e penhora, com observância 
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do disposto artigo 9º, seus incisos e parágrafos de supracitada Lei 

6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se a penhora ou arresto, 

com o respectivo registro, de tantos de seus bens quantos bastarem para 

garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações 

prevista no mencionado Diploma Legal. Requer ainda a V. Exa., sejam 

conferidas ao Sr. Oficial as prerrogativas do parágrafo 2º do artigo 172 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as 

formalidades do artigo 7º., item IV, combinado com artigo 14 da mesma Lei. 

Isto posto, requer-se a fixação preliminar dos honorários advocatícios no 

percentual de 20%, e , em havendo embargos, que se os julguem 

improcedentes, condenando o executado no pedido com as combinações 

legais. Nestes termos dando a causa o valor de R$ 2.078,15,calculados 

nos termos da C.D.A. Termos em que, pede deferimentoPontes e Lacerda, 

23 de setembro de 2016 SARA GRAZIELA P. FERNANDES DE OLIVEIRA 

OAB /MT 13.680 Procuradora Geral do Município

Despacho/Decisão: Cite-se para que efetue o pagamento sob pena de 

penhora.

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 Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127526 Nr: 6997-21.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOCELINO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

83454233100, Rg: 101681-9. atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: O Município de Pontes e Lacerda, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ nº 15.023.989/0001-26, com sede 

na AVENIDA Marechal Rondon, 522, CENTRO, em Pontes e Lacerda Mato 

Grosso, por sua procuradora geral, ao final assinado, vem, com 

fundamento na Lei 6.830, de 22 de Setembro de 1980, propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL, representada pelas Certidões de Dívida Ativa : 

107/2016 anexas a presente e que fazem parte integrante, como se 

transcrita estivesse contra: JOCELINO FERREIRA DA SILVA CPF: 

834.542.331-00, -, Brasileira, RG: 101681-9/MT, residente AVENIDA 

JOAQUIM GOMES DE SOUZA, 2127, ,CENTRO em Pontes e Lacerda, 

Estado de MT, CEP :78250-000; Responsável(is) pela firma sob a inscrição 

municipal 870, sito na AVENIDA JOAQUIM GOMES DE SOUZA Nº: 2127, , 

CENTRO, atividade(s):OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, com um débito de R$ 781,12, por ser 

devedor(a) dos tributos/exercícios: TLLF/2011-0, TLLF/2012-0, 

TLLF/2013-0, TLLF/2014-0, TLLF/2015-0. Nestas condições requer a 

Vossa Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830, de 22/08/80, a 

citação do Executado para, no prazo de 05 (cindo ) dias, pagar a dívida, 

acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) 

Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens 

e penhora, com observância do disposto artigo 9º, seus incisos e 

parágrafos de supracitada Lei 6830/80, sob pena de, não o fazendo, 

proceder-se a penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de 

seus bens quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos 

artigos 10 e 11, e demais cominações prevista no mencionado Diploma 

Legal. Requer ainda a V. Exa., sejam conferidas ao Sr. Oficial as 

prerrogativas do parágrafo 2º do artigo 172 do CPC, bem como, se for o 

caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do parágrafo 2º 

do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º., 

item IV, combinado com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a 

fixação preliminar dos honorários advocatícios no percentual de 20%, e , 

em havendo embargos, que se os julguem improcedentes, condenando o 

executado no pedido com as combinações legais. Nestes termos dando a 

causa o valor de R$ 781,12,calculados nos termos da C.D.A anexa. 

Termos em que, pede deferimento Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 

2016 SARA GRAZIELA P. FERNANDES DE OLIVEIRA OAB /MT 13.680 

Procuradora Geral do Município.

Despacho/Decisão: Cite-se para que efetue o pagamento sob pena de 

penhora.

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 Rosales 

Alexandre, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113552 Nr: 1457-89.2016.811.0013

 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: JOAO MOREIRA RODRIGUES

 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:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, 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.: 101304 Nr: 2663-75.2015.811.0013

 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: JOSE MOREIRA FILHO

 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:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 2133-81.2009.811.0013

 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, Santa Maria - Comércio e 

Representação Ltda, Sinal Verde turismo Ltda, Lealmaq - Leal Máquinas 

Ltda, Comercial Rodrigues, Torino Comercial de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON MIURA, Cpf: 92924328853, Rg: 

5.663.102, Filiação: Misao Miura e Sinao Miura, data de nascimento: 

24/10/1952, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, casado(a), engenheiro 

civel-ex.prefeito municipal, atualmente em local incerto e não sabido 

LEALMAQ - LEAL MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 25181298000104 e atualmente 

em local incerto e não sabido SINAL VERDE TURISMO LTDA, CNPJ: 

00213001000114. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.
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 Resumo da Inicial: O Ministério Público do estado de Mato Grosso, pelo 

Promotor de Justiça que subscreve a presente, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, a presença de 

Vossa Excelência oferecer a presente Ação Civil Pública' - por atos de 

improbidade administrativa c/c declaração de nulidade de procedimentos 

licitatórios e contratos administrativos. Para defesa da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública do 

Município de Pontes e Lacerda, em face de Nelson Miura, brasileiro, 

casado, ex-Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT, portador do RG n. 

5.663.102 SSP/MT, e do CPF n. 929.243.288-53, residente e domiciliado à 

Av. Theodomiro Rodrigues de Souza, n. 1133, centro, Pontes e 

Lacerda/MT; Santa Maria - Comércio e Representação Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 03.737.267/0001-54, 

com sede à Av .Dom Aquino, n. 376, centro, Cuiabá/MT e contra suas 

representantes legais Maria Loedir de Jesus Lara, brasileira, solteira, 

empresária, residente e domiciliada na Av. Dom Aquino, n. 376, centro, 

Cuiabá/MT, portadora do RG n. 0645922-6 e do CPF 890.050.741-91 e Rita 

de Cássia Rodrigues de Jesus, brasileira, solteira, empresária, residente e 

domiciliada à Avenida Dom Aquino, n. 376, centro, CuiabáI MT-Lealmaq - 

leal Máquinas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o n. 25.181.298/000104, com sede à Av. Hum, n. 317, Bairro Água Branca, 

Belo Horizonte/MG, e contra seus representantes legais Antônio Fernando 

Gomes Leal, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na 

Rua das Flores, n. 629, centro, Capelinha/MG, portador do RG n. 2.302.069 

SSP/ MG e do CPF 387.952.306-91 e Aristóteles Gomes Leal Neto, 

brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado à Rua das Flores, n. 

629, centro, Capelinha/MG, portador do RG n. 1435076e do CPF n. 

307.585.646-00; Sinal Verde Turismo Ltda, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n. 00.213.001/0001.14, com sede à Rua 

Barão de Melgaço, n. 222, Cuiabá/MT; Comercial Rodrigues, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 02.391.145/0001.96, 

com sede à Prof. José Estevão Correia, n. 99, centro, Cuiabá/MT, e contra 

sua representante legal Enir Rodrigues de Jesus, brasileira, viúva, 

comerciante, residente e domiciliada à Av. Parque Atalaia, n°. 190, Bairro 

Parque Atalaia, Cuiabá/MT, portadora do RG n. 317.072 SSP/MT e do CPF 

n. 31835716172;e Torino Comercial de Veiculas Ltda, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 02.416.362/0001-93, com sede à 

Av. Ulisses Pompeu de Campos, n. 656, Bairro O km, Várzea Grande/MT e 

contra seu representante legal Artur Luiz Fittipaldi, com mesmo endereço 

da empresa, portador do RG n. 364428880 SSP/PR e do CPF n. 

345.651.591-01, pelas razões de fato e de direito que passa a aduzir: 01) 

Da Legitimidade Ativa. É incontestável a legitimidade ativa do Ministério 

Público para a propositura da ação civil de improbidade administrativa, que 

deverá obedecer ao rito ordinário, segundo expressa disposição do art. 

17, da lei n. 8.429/1992, legitimidade esta constitucionalmente prevista no 

artigo 129, inc. 11I- Quanto à legitimidade para pleitear a anulação ou 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à 

moralidade administrativa, incide o disposto no art. 25, inc. IV ,b', da lei 

8.625/1993 (lei Orgânica Nacional do PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO COMARCA DE PONTES E LACERDA Primeira Vara Cível 

10/09/2018 15:17:23 58573 Endereço do Fórum: Av: Paraná, 2054, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78.250-000, Telefone(s): 

(65)3266 8600 Formulário: 1612 Matr.: 7010 Ministério Público). Assim, 

decorre a legitimidade ministerial na medida em que se trata de verdadeiro 

curador do patrimônio público, assim como dos princípios constitucionais 

que regem a Administração Pública. Sobre o tema, calha transcrever o 

ensino do nobilíssimo José Carlos Barbosa Moreira , que já proclamou: 

'Poderíamos agregar, aos citados outros exemplos de pretensão 

condenatório-desconstituído: anulação de concurso público imoral ou de 

prestação de serviços públicos contratados irregularmente; recebimento a 

maior de subsídiospor agentes públicos; anulação de privatização 

contrária ao interesse público etc. ' O E Superior Tribunal de Justiça, após 

pacificar a jurisprudência sobre o tema, exarou o seguinte enunciado de 

súmula sob o verbete n. 329; 'O Ministério Público tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do patrimônio Público A propósito, no 

mesmo sentido, é importante trazer também à colação a lição da eminente 

processualista Ada Pelegrini Grinover", que assim sintetizou a questão 

relativa à legitimação do Ministério Público para a propositura de ações 

desse jaez; 'Uma nova modalidade de ação civil pública, introduzida pelo 

art. 25, IV, bda lei n. 8.625, de 12.02.93 . LNM p' veio consagrar, na 

realidade, utilização de verdadeira ação popular, rom legitimação atribuída 

ao Ministério Público. Com efeito, nos termos do mencionado dispositivo, 

ao Ministério Público é conferida legitimação ativa para um tipo especial de 

ação civil pública, 'verbis': 'Art. 25, IV, b: poro a anulação ou declaração 

de nulidade de atas lesivos ao patrimônio público ou à moralidade 

administrativa do Estado ... '. Confira-se esse texto com o art. 50, LXXXIII, 

CF.; Art, 5°, ine. LXXIII: qualquer cidadão é porte legítima poro propor ação 

popular que vise a anular ata lesivo ao patrimônio público (... ), à 

moralidade administrativa (.. ,). A diferença entre a ação popular 

constitucional e a ação civil pública que visa a anular atos lesivos à 

moralidade administrativa reside exclusivamente na legitimação ativa: à 

primeira, é legitimado o cidadão; à segunda, o .Ministério Público. Pode-se 

assim afirmar, sem temor de erro, que a Lei Nacional do Ministério Público 

ampliou a legitimação à ação popular, atribuída pela Constituição ao 

cidadão, para estendê-Ia ao Ministério Público, Mas, na verdade, esta ação 

civil pública, criada pela LNMP, nada mais é do que uma espécie que 

pertence ao gênero ação popular. Diga.se de passagem que a extensão 

da legitimação ativa à ação popular, para o Ministério Público, é 

perfeitamenteconstitucional: com efeito, a própria Constituição federal, no 

art. 129, IX, expressamente admite que se confiram ao parquet outras 

funções, desde que compatíveis com suas finalidades. E, na fórmula 

abrangente do art. 127, CF, que afirma incumbir ao Ministério Público a 

defesa da ardem jurídica, da regime democrático e dos interesses sociais 

(... ), acomoda-se certamente a titularidade da ação popular para a tutela 

do patrimônio pública e da moralidade administrativa'. Seguidos do 

nobilíssimo Hugo Nigro Mazzilli5 ; 'o art. 129, 11I, da Constituição da 

República, permite a propositura de qualquer ação civil pública pelo 

ministério público, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, não limitando seu 

objeto a pedido condenatório'. Assim, é indiscutível que o Ministério Público 

é parte legítima para intentar a presente demanda, Encerra-se a ladainha 

com a jurisprudência do E. TJMT, cuja ementapeço vênia para transcrever: 

"APELAÇÃO CVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO -EXEGESE DO ARTIGO 25, INCISO IV, B, DA LEI W 

8.625/93, E DO ARTIGO 129, INCISO 111, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- 

RECURSOPROVIDO, O Ministério Públicotem legitimidade ativa ad causam 

para ajuizar ação civil pública visando a anulação de atos lesivos ao 

patrimônio público ou à moralidade administrativa, ex vi do artigo 25, inciso 

IV ,b, da Lei n" 8.625/93, amparada pelo artigo 129, inciso111, da 

Constituição Federal ,que atribuiu ao Ministério Público, entre outras, a 

função Principal de promovera ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público social" . (TJMT- Recurso de apelação cível- Classe- 19 - 

n" 19.378,da Capital- Cuiabá,4.11.1997 02) Da Legitimidade Passiva. 

Também satisfeita a condição da legitimação passiva na demanda ora 

ajuizada, fazendo-se desnecessários maiores comentários, eis que o réu 

era Prefeito Municipal, exercendo mandato pelo interstício 2001/ 2004, e 

nestaqualidade praticou os fatos tidos por ímprobos, enquadrando-se, 

desta forma, nacategoria de agente público, na forma preconizada no art. 

2°, da Lei n. 8.429/1992, podendo ser; portanto, sujeito passivo nesta 

ação civil pública, máxime quando se observa ser ele o responsável, à 

época, pelos atos administrativos do Município e quem subscreveu todos 

os atos ilegais e imorais,revelando, também, sua ineficiência 

administrativa. Outrossim, o então Prefeito Municipal de Pontes e 

Lacerda/MT, aqui denominado requerido, foi a pessoa que, nesta 

qualidade, ou seja, com investidura mediante eleição, celebrou os 

contratos, os quais se demonstrará com a presente, serem eivados de 

nulidade com a empresa Santa Maria Comércio e Representação Ltda., 

representada por Maria Loedir de Jesus Lara e Rita de Cássia Rodrigues 

de Jesus. Ressalto a indiferença da ulterior dissolução do vinculo entre a 

Administração Pública e o Requerido, face ao término do mandato, pois a 

lei exige que o Requerido seja funcionário há época da prática dos atos, 

fato clarividente no caso em epígrafe, sobre o tema vejamos as palavras 

de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves.: 'Por evidente, o status de 

agente público haverá de ser aferido a partir da análise do vinculo 

existente entre o autor do ato e o sujeito passivo imediata por ocasião de 

sua prática, ainda que por ocasião da deflagração das medidas 

necessárias à persecução dos atos de improbidade outra seja sua 

situação jurídica. Aplica-se, aqui, a regra tempus regit actum, sendo 

desinfluente a ulterior dissolução do vinculo que unia o ímprobo ao sujeito 

passivo do ato'. Entretanto, para proceder à contratação da empresa 

supramencionada houve a colaboração das demais empresas requeridas, 

bem como de seus representantes legais, conforme comprova a farta 

documentação anexa, fazendo, pois, incidir a norma do art. 3°, da Lei n. 

8.429/1992. 03) Da Competência. A competência para o conhecimento dos 
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pedidos ao final formulados é deste Juízo, pois versa a defesa de 

interesses difusos decorrentes da prática de ato de improbidade 

administrativa, demanda que deve, assim, ser proposta no foro do local do 

dano, cujo juizo tem competência funcional e absoluta para processá-la e 

julgá-la, de acordo com o art. 1,da Lei n. 7.347/1985. 04) Exposição dos 

Fatos primeiro ano de mandato (exercício financeiro 2001/2002) autorizou 

a execução de certame licitatório referente ao Convênio 2.158/2000, 

celebrado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de 

Pontes e Lacerda, para aquisição de uma unidade móvel adaptada para 

atendimento médico, em atenção à solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde. Em que pese o Aviso da Licitação n. 00512001 tenha sido 

publicado no dia 29 de janeiro de 2001, na mesma data, os representantes 

legais de três empresas do ramo, quais sejam, Leal Máquinas Ltda., Santa 

Maria Comércio e Representação Ltda. e Sinal Verde Turismo Ltda., 

firmaram, cada uma, recibo de entrega da Carta Convite, na qual estava 

consignada a data de 06/0212001 para a apresentação das propostas e 

abertura dos envelopes, em desconformidade com o disposto no art. 21, li 

2°, inc. IV da Lei n. 8.666/1993, que determina prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da última expedição do convite, para tanto, excluindo o dia 

do começo e incluindo o do vencimento. Ora, não bastasse a coincidência 

de todas as empresas retirarem no mesmo dia, junto à administração 

pública municipal, a respectiva carta convite expedida manual e entregue 

pessoalmente, insta destacar que uma das empresas, mais 

especificamente a Leal Máquinas Ltda., conforme se depreende do 

contrato social aportado à fI. 36/37 do Inquérito Civil n. 037/04, que 

acompanha a presente, possui sede no município de Capelinha/MG, ou 

seja, distante cerca de 2.298 km desta cidade e comarca de Pontes e 

Lacerda. No mínimo é curioso que a Comissão Permanente de Licitação 

designada pelo requerido Nelson Miura tenha entrado em contato com uma 

empresa que nem sequer situa-se no Estado de Mato Grosso. Mais 

espantoso ainda que referida empresa tenha tomado ciência, talvez de 

forma mediúnica, do edital de publicação e vindo até aqui retirar a Carta 

Convite que lhe cabia. A agilidade com que a prefeitura municipal efetivou 

referida licitação quisera que por força da eficiência desta, parece 

desafiar as leis da física, não fosse clara e indubitável prática de atos de 

improbidade, haja vista ser uma das formas de fraudar a administração 

pública e tomar em proveito próprio recurso do erário municipal, a 

'fabricação' de licitações, dispensando qualquer formalidade exigida em lei, 

articulando meios para que estas existam apenas no papel, convidando 

para tanto empresa que, ou' de fato não atuam no mercado ou, que sequer 

sabem onde se localiza Pontes e Lacerda. E por falar em empresas não 

atuantes no mercado, a Santa Maria Comércio e Representação Ltda., que 

aliás, sagrou-se vencedora, foi declarada inapta por inexistência de fato, 

desde 03/04/2000, elo Delegado da Receita Federal em Cuiabá/MT, através 

do Ato Declaratório n. 58, devidamente publicado no Diário Oficial da União 

(fI. 140 do IC), após ter sido constatado que o endereço informado nos 

dados cadastrais da mesma não correspondia à realidade, sendo 

inconcebível como a administração possa ter convidado para participar de 

certame licitatório uma empresa que de fato não existe. o mesmo fato se 

deu com relação à já citada empresa Leal Máquinas Ltda., 'que não se 

encontra instalada no endereço apontado no Alvará de Localização, em 

tese, fornecido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, já que seu contrato 

social esclarece que a mesma é situada em Capelinha/MG, destacando 

ainda que o endereço que consta de todos os carimbos da referida 

empresa remete à cidade de Belo Horizonte/MG, surgindo a indagação de 

qual destes três endereços a mesma está, de fato, situada, mas tomando 

por base o noticiado com a empresa Santa Maria Comércio e 

Representação Ltda., é quase certo que em nenhum deles . À par disso, 

constato ainda ter havido irregularidade, no que diz respeito às fases do 

certame, donde se denota uma inversão de sequência dos atos de 

adjudicação e homologação do objeto da licitação (fI. 44 e 45 do IC), em 

desconformidade com a inteligência do art. 38, inc. VII ,da Lei n. 

8.666/1993, claro ao dispor como sequenciais o ato de adjudicação 

seguido do de homologação, e não o contrário como realizado na licitação 

sob a modalidade de carta convite n. 005/2001. Ademais, as certidões 

tanto da empresa vencedora quanto das que não lograram êxito na 

apresentação de suas propostas foram apresentadas em xerox não 

autenticadas em afronta à Lei das Licitações. Na modalidade Carta 

Convite, a lei exige que no mínimo sejam convidadas três empresas, 

cadastradas ou não, do ramo pertinente ao objeto licitado. Mas não basta 

isso, é necessário que realmente haja possibilidade de competição, razão 

esta dos arts. 34 e seguintes determinarem a criação de um cadastro de 

fornecedores para que se possa, regularmente, realizar as licitações . Na 

elaboração desse há exigência de ampla divulgação, para que a 

publicidade dada possa aumentar o número de participantes e com isso, 

ao mesmo tempo que aumenta a competição, baixando os preços, 

diminuindo na outra ponta as chances de fraudes. Apesar de dente de 

todas essas irregularidades e afronta à legislação o então Prefeito 

Municipal de Pontes e Lacerda, Nelson Miura, homologou a licitação, no 

claro intuito de beneficiar a empresa Santa Maria Comércio e 

Representação Ltda. Não bastasse isso, na data de 02 de fevereiro de 

2001, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a execução de licitação 

referente ao convênio n. 2762/2000, a qual foi autorizada pelo requerido, 

ex. Prefeito Municipal, e tomada pública sob a modalidade de carta convite 

n. 010/2001, na data de 06 de fevereiro de 2001. Como se pode verificar 

dos documentos que seguem anexos, as mesmas irregularidades que 

eivaram o certame de n. 00512001 aqui perduraram, com a única exceção 

de que as fases de adjudicação e homologação da licitação, nesta, foram 

respeitadas de acordo com o disposto na Lei das Licitações Como era de 

se esperar, a certeza da impunidade e a facilidade com que as operações 

fraudulentas se davam, tomou os integrantes da negociata relapsos. As 

falhas nos procedimentos são berrantes de tal modo que saltam aos olhos 

até mesmo daquele que não possui conhecimento técnico na área. E 

quando se pensou que os requeridos não poderiam inovar ainda mais para 

a consecução da fraude, eis que surge a peculiar Carta Convite n. 

044/2001 que visava especificamente a aquisição de um veiculo 

automotor, mediante convênio celebrado entre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE ,que arcaria com R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), e a Prefeitura de Pontes e Lacerda, a quem caberia 

os R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) remanescentes. Deixando de lado o 

que se tomou de praxe nos certames celebrados pela administração 

municipal, como p.ex., a retirada das cartas convites pelas empresas 

participantes não situadas na localidade na mesma data da publicação de 

edital de licitação, endereços conflitantes com a realidade, ou melhor; 

inexistentes e documentação apresentada de forma inadequada, 

constatou-se neste procedimento n. 044/2001 a não comprovação de 

regularidade fiscal dos licitantes perante a Fazenda Federal, nos termos 

do art. 29, inc. 111, da Lei 8.666/1993, somado ao fato de que a 

assinatura constante da proposta apresentada pela Comercial Rodrigues 

não confere com àquela subscrita na Declaração de Firma Mercantil 

Individual, bem como as propostas apresentadas pela empresa Santa 

Maria Comércio e Representação Ltda. foram assinadas por pessoa não 

integrante do corpo societário. Além disso, ao analisar com acuidade os 

contratos sociais das empresas participantes é possível aferir que as 

representantes legais da empresaSanta Maria Comércio e Representação 

Ltda., as Sras. Maria Loedir de Jesus Lara e Rita de Cássia de Jesus Lara 

são filhas da Sra. Enir Rodrigues, proprietária da empresa Comercial 

Rodrigues, licitante do mesmo certame. Diz antigo dito popular que 'o saco 

da cobiça não tem fundo', e da análise dos autos, pela forma como as 

irregularidades foram, paulatinamente, se tomando mais grosseiras resta 

claro que também crescia nos requeridos a confiança de que não seriam 

surpreendidos, comprovando que os atos de improbidade perpetrados 

foram pensados, articulados, montados e efetivados, em conluio, pelos 

mesmos com o único fim de frustrar o caráter competitivo da licitação e 

beneficiar a empresa Santa Maria. Para tanto, simularam a participação 

das demais empresas com sede em Cuiabá/MT, Capelinha/MG e Várzea 

Grande/MT. Destarte, o modus operandi para o desvio de recursos 

públicos consistiu no direcionamento de licitações, favorecendo pessoas 

determinadas, íntimas da administração municipal e entre si como no caso 

das representantes legais das empresas COMERCIALRODRIGUES e 

SANTA MARIACOMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA forjando certames 

que de fato nunca existiram. Por derradeiro, impossível deixar de 

mencionar que segundo consta no relatório da Secretaria Federal de 

Controle Interno, há 10/09/2018 15:17:23 58573 indícios de que o bem 

adquirido no certame licitatório 044/2001 não se tratava de veículo O Km, e 

embora a empresa Santa Maria Comércio e Representação ltda. tenha se 

sagrado vencedora, em vistoria ao veículo entregue a Prefeitura, a citada 

Secretaria encontrou um adesivo afixado na parte traseira do automóvel 

com inscrições da empresa Torino, uma das quais participaram do 

certame. 05) Fundamentação Jurídica. 05.01) Procedimento Licitatório. 

Dispõe o art. 37, inc. XXI ,da CF/1988 que: 'XXI- ressalvados os casas 

especificadas na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
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estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 

da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações;'. Regulamentando o sobredito inciso foi 

editada a Lei federal n. 8.666/1993, conhecida como 'Estatuto Jurídico das 

Licitações e Contratos', que disciplinou normas para licitações da 

Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. A licitação é o procedimento administrativo, aberto a todos os 

interessados, de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública firmar contrato administrativo de execução de 

obras, prestação de serviços, inclusive de publicidade, compras ou 

alienações de bens, concessões, permissões e locações de seu 

interesse. Citado procedimento pode ser dar através de cinco 

modalidades, todas normatizadas pela Lei n. 8.666/1993, quais sejam, a 

concorrência, a tomada de preços, o convite (também chamada de carta 

convite), o concurso e o leilão. Além delas, há ainda o pregão, instituído 

pela Leis. 10.520/2002. Como se vê, dada a indispensabilidade do certame 

Licitatório, a Lei n.8.666/1993 enumerou uma série de requisitos e trâmites 

que os gestores públicos devem obedecer, para contratação de empresa 

licitante, sob pena de macular a validade desses contratos, de modo que 

toda e qualquer ameaça de eiva à este importantíssimo ato deve ser 

repelida, em obediência aos princípios norteadores da administração 

pública, dispostos no já citado art. 37, 'caput', da Constituição Federal, que 

não possuem outro propósito senão a proteção dos cidadãos, que 

poderão desfrutar de uma administração estruturada na retidão e na 

probidade. Neste rumo, nas citadas Cartas Convites 005/2001, 01012001 

e 044/2001, o que se vê são arremedos de licitações, que não 

obedeceram aos trâmites determinados pela lei 8.666/1993, com o fito de 

saquear os cofres públicos municipais e beneficiar a empresa Santa Maria 

Comércio e Representação Ltda. Entretanto, a administração pública 

municipal, então capitaneada por Nelson Miura desrespeitou todos os 

princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, mormente, o da 

legalidade, frisando que nenhum dos dispositivos está sob a 

discricionariedade do prefeito, haja vista serem regras de observação 

imprescindíveis e inquestionáveis. Com o advento da Carta Política, o bolo 

tributário foi dividido com os mUnlC1pIOSr,esultando na destinação de um 

maior aporte de recursos para o desenvolvimento da sociedade local. 

Como revés da moeda, a mesma Constituição também lhes transferiu maior 

carga de obrigações, proporcionais à autonomia recém adquirida. Essas 

novas obrigações determinadas aos municípios, referem-se à prestação 

de alguns direitos antes de incumbência estadual e federal, especialmente, 

nas áreas da saúde e da educação, justamente as que os certames 

licitatórios n. 00512001, 01012001 e 044/2001, em tese, visavam sanar 

déficit . Nessa esteira, a imoralidade salta aos olhos quando a 

Administração Pública é pródiga em pagamento de R$ 221.700,00 

(duzentos e vinte e um mil e setecentos reais) para aquisição de bens da 

empresa Santa Maria Comércio e Representação Ltda., declarada, no ano 

anterior como inexistente Clara, pois, está a ocorrência de fraudes na 

constituição das empresas participantes, não somente porque no caso da 

licitação n. 044/2001 deixaram elas de comprovar estar regulares para 

com a Fazenda Federal, nos termos do art. 29, ines. lHe IV,da Lei n. 

8.666/1993, mas também pelas incoerências demonstradas nos dados 

cadastrais das empresas, repito, com enfoque para a Santa Maria 

Comércio e Representação Ltda. que é inexistente. Impossível não 

mencionar ainda que conforme já dito, tomando-se por base os contratos 

sociais apresentados pelas empresas, verificase que existe vinculo 

subjetivo entre as representantes legais das empresas SANTAMARIA 

COMÉRIOE REPRESENTAÇÃLOTDA_E COMERCIAL RODRIGUES em 

detrimento dos princípios da isonomia e da concorrência. A respeito do 

tema, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves' lecionam com 

propriedade: 'Além de identificar o candidato habilitado a adimplir o objeto 

do futuro contrato e selecionar a proposta mais vantajosa à administração, 

é imperativo que a licitação preserve a igualdade entre os concorrentes e 

os demais princípios específicos que devem reger o certame, conferindo 

concretude ao mandamento insculpido no art. 37, XXI, da Constituição e 

10/09/2018 15:17:23 58573 refletido no art. 3° da Lei n. 8666/93. Ainda 

que as empresas em conluio apresentem a melhor proposta, tal não terá o 

condão de convalidar o vício, pois além de selecionar a proposta mais 

vantajosa, a licitação visa assegurar a concreção do principio da 

isonomia. Eventual vínculo entre os concorrentes deve render estrita 

obediência à sistemática legal (...)'. Não é preciso, para invalidar despesas 

desse tipo, entrar na difícil análise dos fins que inspiram a autoridade; o 

ato em si, o seu objeto, o seu conteúdo,. contraria a ética da instituição, 

afronta a norma de conduta aceita como legítima pela coletividade 

administrada, o que constitui, como se verá na sequencia, atos de 

improbidade administrativa. 05.02) Atos de Improbidade. Com fundamento 

constitucional, 'ut' art. 15, inc. V e 37, 54° da CF/ 1988, a improbidade 

administrativa restou regulamentada em nosso ordenamento jurídico pela 

Lei n. 8.429/1992, que disciplinou os atos de improbidade administrativa em 

três categorias: atos que importam enriquecimento ilícito do agente público 

(art. 9°), atos que causam prejuízo efetivo ao erário (art. 10) e atos que 

atentam contra os princípios da administração pública (art. 11), cominando 

–lhes sanções políticas, civis e administrativas (art. 12). Ademais, definiu 

os sujeitos ativos e passivos dos atos de improbidade, cuidou dos 

procedimentos investigatórios destes atos, regulou a ação civil de 

improbidade administrativa, dispôs sobre a declaração de bens, 

prescrição e infração penal. De efeito, pormenorizando a análise da citada 

lei, observa-se que seu art. 10 reza claramente: Constitui ato de 

improbidade administrativa que causo lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1° desta Lei, e notadomente:(...) VIII - frustrar a 

Licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; '.Desta feita, 

pouco é preciso perquirir para se chegar à conclusão que no caso 'sub 

examen', não há sombra de dúvidas de que os requeridos infringiram 

todos os dispositivos transcritos de modo hialino. De mais a mais, como já 

dito, o art. 11 da LIA trata dos atos de improbidade administrativa que 

atentam contra os princípios da administração pública, e, cotejando seu 

teor com o do art. 4° da mesma lei e com a cabeça do art. 37 da CF/1988, 

ressai pacifico que os demandados agiram mediante afronta aos princípios 

da legalidade, impessoalidade e moralidade, ao frustrarem a licitude de 

procedimentos licitatórios ocorridos no município de Pontes e Lacerda/MT. 

No pleno exercício do posto de prefeito, cujo dever é velar pela correta 

aplicação da lei e, sobretudo, fiscalizar os atos do poder público, o 

primeiro requerido tinha pleno conhecimento dos atos ilegais que estava 

cometendo, mas, mesmo assim, em afronta aos mandamentos legais, 

aproveitou-se da sua parcela de poder que lhe fora conferida pelo povo 

para 'agraciar' seus pares e satisfaz seu interesse pessoal, burlado para 

tanto, inúmeros dispositivos da Lei n. 8.666/1993. De seu V1es, os demais 

requeridos, mesmo sabendo da absoluta ilegalidade e imoralidade daquele 

negócio, concorreram para a prática dos atos e beneficiaram-se 

diretamente dele. Destarte, tem-se como inarredável que os requeridos, na 

condição de prefeito e terceiros, extrapolaram suas obrigações legais, 

cometendo atos de improbidade administrativa, fazendo tábula rasa dos 

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da 

moralidade, sendo imprescindível suas responsabilizações. Neste mote, 

suas punições são absolutamente necessárias, ainda mais num momento 

em que o país encontra-se mergulhado num lamaçal de corrupção, onde 

se busca o resgate da seriedade com o trato da coisa pública, objetivando 

a probidade dos agentes públicos e a responsabilização dos entes 

descumpridores de seus deveres legais e morais. 05.03) Ressarcimento 

do o Erário . A Constituição Federal prevê no art. 37, parágrafo 5°, a 

imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento com relação aos atos 

que causem prejuízo ao erário. No caso em tela, após declarada a 

nulidade dos procedimentos Licitatórios e seus consectários (eventuais 

contratos administrativos que tenham sido firmados) sob discussão, 

deverão ser condenados os demandados a ressarcir o patrimônio do 

Município de Pontes e Lacerda/MT, no importe em que for declarado o 

prejuízo. 05.04) O dano moral difuso. A indenizabilidade do dano moral, 

hodiernamente, por defluir do texto constitucional, desvincula-se das 

acanhadas hipóteses previstas pelo CC, prescindindo, assim, de 

casuística previsão pelo legislador'. Outro aspecto já superado pela 

jurisprudência é aquele que atine à possibilidade de se conflagrar o dano 

moral a pessoa jurídica (de direito público ou privado), matéria também já 

sumulada pelo STJ através de seu verbete n. 227. Ademais, em importante 

precedente, o STF admitiu der o Poder Público titular de um patrimônio 

moral, por ocasião do julgamento do RE n. 170.782-2-SP,relatado pelo Min. 

limar Galvão, julgado em 26.3.1999 e publicado no DJ de 13.8.1999. No que 

concerne especificamente ao caso versando, temos que no campo dos 

interesses difusos, a indenizabilidade do dano moral se vê 10/09/2018 

15:17:23 expressamente admitida pelo art. 1° da LACP. Para espancar 

qualquer dúvida da aplicabilidade do tema em tablado às hipóteses em que 

ocorra improbidade administrativa, memoro que é plenamenteutilizável no 

plano da ação civil de improbidade toda a malha processual protetiva 
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investida pela Lei n. 7.347/1985 em razão do regime de mútua 

complementariedade entre as ações exercitáveis no âmbito da jurisdição 

coletiva.Além, lanço mão de transcrever 'ipsis litteris' liça dos ilustres 

Emersson Garcia e Rogério Pacheco Alves9 quando tratam especialmente 

do tema em voga: 'tem-se que aquelas condutos que causando, ou não, 

dano ao erário (arts. 9°, 10 e 11 da Lei de Improbidade), contribuem 

fundamentalmente para a descrédito das instituições públicas, do Estado 

junto à soledade, esmaecendo o vinculo de confiança que deve existir 

entre ela e os exercestes do poder político, degenerando-o de modo a 

colocar em xeque a própria segurança das relações sociais e 

disseminando entre os indivíduos, sobretudo entre os menos favorecidos 

economicamente, o nefando sentimento de impunidade e injustiça social. 

Aviltando, enfim, o próprio sentimento de cidadania. Detectada tal 

característica do atuar ímprobo, vale dizer, a sua elevada repercussão 

negativa no meio social - para o que concorrerá não só a magnitude da 

lesão mas também a própria relevância politica do agente ímprobo e o grau 

de confiança nele depositada pelo povo - deve-se reconhecer o dano 

moral difuso'. Por fim, em relação à fixação do 'quantum' indenizatório, 

deve ser levado em conta não só o aspecto compensatório ou reparatório 

como também o inibitório, sendo neste sentido a jurisprudência dos 

sodalícios superiores ‘o. 05. 05) Da necessidade da decretação de 

indisponibilidade de bens. Reza o art. 7° da lei n. 8.429J 1992 que: 'Art. 7° - 

Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 

ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa 

responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade das bens do indiciado'. Assim, sendo fato, determinado 

pelo direito material, que os infratores têm a obrigação de ressarcir o 

prejuízo alcançado pelo Município, deve a Justiça promover meios para 

que isso aconteça de forma eficaz, o que certamente se alcançará 

apenas com a medida de indisponibilidade dos bens, com o fim de garantir 

de imediato o ressarcimento de parte da verba pública desviada, com 

fulcro no citado art. r da lei de Improbidade Administrativa. Pois bem; a 

medida assecuratória dantes descrita visa garantir futura indenização ou 

reparação à vítima, ou seja, o erário municipal e, é cabível sobre bens 

proveitos ou adquiridas com os rendimentos dos atos de improbidade. o 

requisito para concessão de tal medida também é inequívoco, qual seja., 

indícios veementes de improbidade administrativa, o que se constata com 

tudo aqui narrado, bem como com os documentos que instruem a presente 

Assim tem decidido o Egrégio Tribunal deste Estado "AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

- IMPROBIDADEADMINISTRATIVA- VEREADORES- LIMINAR - 

AFASTAMENTODOS CARGOS, INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA 

DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL - LEGALIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO. Havendo fundadas suspeitas de 

enriquecimento ilícito de vereadores envolvidos em atos de improbidade, 

pode o juiz, se a instrução processual assim recomendar, afastá-los do 

cargo, assim como colocar em indisponibilidade, para repor a lesão ao 

patrimônio público, sem que, com isso, haja esgarçamento aos princípios 

constitucionais insculpidos no art. 5, lIV, LVe LVII".(1 Câmara Cível- 

Recurso de Agravo de Instrumento n 11201 - Juína – Relator 

Desembargador Orlando Almeida Perri). Assim, a medida assecuratória de 

INDISPONIBILIDADE BENS é modalidade indispensável para garantir a 

eficácia do provimento final da demanda. Assim sendo, demonstradas 

estão as causas de pedir próxima e remota, restam caracterizados o 

'periculum in mora' e o 'fumus boni juris' autorizadores da pretensão 

liminar. 06) Pedidos. Em consonância com o exposto, especificados os 

fatos que constituem atos de improbidade administrativa, diante de todas 

as provas documentais existentes, o Ministério Público requer à Vossa 

Excelência:01. Seja a presente ação recebida, autuada e processada na 

forma e no rito preconizado no art. 17 e seus parágrafos, da Lei n. 

8.429/1992; 02. Seja deferida a liminar a indisponibilidade dos bens dos 

requeridos, pelos motivos já expostos; 02.01. Uma vez deferida a liminar 

de indisponibilidade de bens, para assegurar o seu cumprimento, 

requer-se: 02.01.01. Que esse juízo oficie primeiramente aos Cartórios de 

Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, Várzea Grande/MT, 

Cuiabá/MT, Capelinha/MG e Belo Horizonte/MG, para que mandem averbar 

em todas as matrículas de bens imóveis pertencentes aos requeridos e/ou 

seus cônjuges, a cláusula de indisponibilidade aqui tratada, para ciência 

de terceiros, e informe sobre eventuais alienações de bens ocorridas 

desde 2001; e que esse juízo oficie, ainda, ao DETRAN/MT prolatando 

ordem de proibição de quaisquer alienações de veículos pertencentes aos 

mesmos; 02.01.02. Ainda para assegurar o cumprimento da liminar já 

mencionada, que esse juízo intime expressamente os requeridos acerca 

dos termos da mesma, ordenando-lhe expressamente que se abstenham 

da prática de quaisquer atos que impliquem em alienação parcial ou total 

de seu patrimônio; reivindica-se, ainda, que se oficie à Secretaria da 

Receita Federal para que os mesmos enviem para esse juízo cópia integral 

da declaração de bens apresentada pelos mesmos, nos últimos seis anos, 

para efeitos de Imposto de Renda, bem como a Declaração de Operação 

Imobiliária (DOI),a fim e se obter um quadro completo da situação 

patrimonial dos mesmos, além de facilitar o conhecimento da existência de 

outros bens imóveis existentes fora desta Comarca e que porventura fora 

de propriedade dos requeridos, a respeito dos quais também se pede 

sejam gravados com cláusula de indisponibilidade; 02.01.03. Ainda para 

assegurar o cumprimento da liminar de indisponibilidade final dos bens, 

imposição constitucional (art. 37, !i 4, Constituição Federal), seja 

requisitado ao Banco do Brasil, Banco Sicredi, Banco Bradesco e Banco 

HSBC, requisitando que seja informado sobre a existência de contas 

correntes, cadernetas de poupança e aplicações financeiras de qualquer 

espécie, em nome dos requeridos, enviando, em caso positivo, cópia dos 

respectivos extratos, fichas cadastrais e relação de pessoas autorizadas 

a movimentá-las; 03. Cominação de multa diária para caso de 

descumprimento da decisão liminar, conforme consta do art. 11 da Lei n. 

7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de 

Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da previsão contida na Lei n. 

7.347/1985; 04. a notificação dos demandados para, querendo, 

oferecerem manifestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando no mandado que poderão apresentar documentos e 

justificações, nos termos do !i 7° do art. 17 da LIA; 05. Aceitação dos 

demandados para responder aos termos desta ação no prazo legal, sob 

pena de revelia; 06. A intimação da União, do Estado de Mato Grosso e do 

Município Pontes e Lacerda/MT para os fins do artigo 5°, !i 2°, da Lei n. 

7.347/1985; 07. Seja a presente demanda julgada integralmente 

procedente a fim de que: 07.01. Seja declarada a nulidade dos 

procedimentos licitatórios referentes aos certames n. 005/2001, 010/2001 

e 044/2001, bem como de todos osContratos originários dos mesmos; 

07.02. Sejam os demandados condenados ao pagamento dos sobreditos 

danos morais difusos, em patamar a ser fixado por este r. juízo, em favor 

do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos 

termos da previsão contida na Lei n. 7.347/1985; 07.03. Sejam os 

demandados condenados nos moldes preconizados pelo art. 12 da Lei n. 

8.429/1992, de acordo com a individuação e gradação de suas condutas; 

08. Utilização de todas as regras previstas no art. 461 e parágrafos, do 

CPC, para se assegurar o resultado prático equivalente.09. A condenação 

do (s) requerido a (s) ao ônus da sucumbência 10. Embora já tenha 

apresentado o Ministério Público prova pré-constituída do alegado, requer, 

outrossim, produção de prova documental, testemunhal, pericial e, até 

mesmo, inspeção judicial, que se fizerem necessárias ao pleno 

conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que 

servir a formar com a apresentação de contestação. Dá-se à causa o 

valor simbólico de R$ 221.700,00 (vinte e um mil e Setecentos reais). 

Termos em que ,Pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.Acolho a cota ministerial de fls. 

559/560.Determino a expedição de Citação por Edital com prazo de vinte 

dias (art. 257, III, CPC) dos requeridos LEAL MÁQUINAS LTDA, NELSON 

MIURA e SINAL VERDE TURISMO LTDA.Solicite-se ainda, por telefone com 

certificação posterior nos autos, a devolução da Carta Precatória 

expedida para citação de COMERCIAL RODRIGUES.Cumpra-se com 

urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167158 Nr: 3725-48.2018.811.0013

 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: Sebastião André de Araújo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o cumprimento da 

sentença ou o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165050 Nr: 2699-15.2018.811.0013

 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: ELSON MUNIZ DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 53, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108918 Nr: 5765-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO VITALINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o cumprimento da 

sentença ou o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84130 Nr: 1596-46.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Gilson de Oliveira Lima - Me, Francisco 

Gilson de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 680-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges, Dinah Garcia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência de bens penhoráveis, SUSPENDA-SE o presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84338 Nr: 1824-21.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Rumão 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:

 Homologo os cálculos apresentados pelo INSS.

Expeça-se Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 1089-56.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88352 Nr: 305-74.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Ferreira - Extintores - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90453 Nr: 2155-66.2014.811.0013

 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: Cleide Odete Malagutti Presutto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para que se manifestem,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89285 Nr: 1140-62.2014.811.0013

 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: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Magno Fernandes Balieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se manifestação por 30 dias. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145327 Nr: 5838-09.2017.811.0013

 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: WALDEIR GARCIA LEAL

 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.

Defiro o pedido de prorrogação do benefício previdenciário pelo prazo de 

um ano.

Intime-se o requerido para que implante o benefício previdenciário, 

devendo perdurar pelo prazo de um ano.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55547 Nr: 1053-48.2010.811.0013

 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: Christiane Cavalcanti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Prev-Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para impugnar contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134260 Nr: 1039-20.2017.811.0013

 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: PAULO VICTOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245-A

 Intime-se para cumprimento da sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80578 Nr: 2695-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Lavilha Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 3700-79.2011.811.0013

 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: Oswaldo Vasconcelos Bitencourt

 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:

 Homologo mos cálculos apresentados pelo INSS.

Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 3717-81.2012.811.0013

 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: Cicero Raimundo de Souza

 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:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159911 Nr: 393-73.2018.811.0013

 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: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;

V – No intuito de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos 

fundamentais, defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.

VI – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

VII – Proceda-se à realização de estudo social.

VIII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158706 Nr: 12235-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdS, KdSPF, KSPF, KDSPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Cite-se nos termos do artigo 911, caput, do CPC,

para que efetue o pagamento do débito apontado, correspondente R$ 

996,28, e das

parcelas que se vencerem no curso do processo (artigo 323 do CPC), 

prove que

já o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a

prisão civil pelo prazo legal, protestada a decisão e inscrito seu nome nos

órgãos de proteção ao crédito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122366 Nr: 4621-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S BORGES SERVICOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159911 Nr: 393-73.2018.811.0013

 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: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159911 Nr: 393-73.2018.811.0013

 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: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 16 de abril de 2018, às 14:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123022 Nr: 4925-61.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdC, TCC, TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT
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prisão.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000725-23.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DAMAZIA TEIXEIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. DAMAZIA TEIXEIRA DA SILVA propôs a 

presente Ação Pensão Rural por Morte em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Autora. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Sustenta a parte 

autora em sua inicial que conviveu com Manoel de Jesus, sendo certo que 

este teria trabalhado em atividade rural por toda a sua vida. A autora 

instruiu o feito com os seguintes documentos: certidão de óbito e outros 

documentos. Diante disso, ante a prova documental e a testemunhal, uma 

vez que as testemunhas narraram que a autora conviveu com o falecido e 

trabalharam na atividade rural de economia familiar, assim, resta atendido 

pela autora a comprovação do exercício de atividade rural do falecido, 

bem como a relação de convivência marital. De outro norte, a Lei n. 

8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social estabelece que a pensão 

por morte prevista em seu artigo 18, inciso II, alínea a e artigo 74 e incisos, 

é devida aos dependentes dos segurado, desde que comprovada a 

dependência. Ocorre, entretanto, que o artigo 16, inciso I e § 4º. prevê que 

no caso do cônjuge essa comprovação de dependência econômica é 

presumida, como no caso dos autos. Ainda, é de se ressaltar, conforme 

reiterada jurisprudência, que os dados constantes do registro civil de óbito 

do falecido servem como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL 

E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. 

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação 

profissional do marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando 

alicerçada em atos do registro civil, para efeitos de prova documental, 

complementado por testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP 

- Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo 

sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 

90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 

200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: O 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) Dessa 

forma, repito, entendo que o início de prova material aliado a prova 

testemunhal colhida em audiência comprova a condição de trabalhador 

rural do falecido. Com efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no 

artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra como princípio o 

livre convencimento motivado do juiz, sendo certo que aliado a este temos 

o princípio in dúbio pro misero pelo qual ao estar diante de dúvida razoável 

deve ser favorecida a parte mais frágil, o que tem sido aplicado em 

questões previdenciárias, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. É preciso sempre levar em 

consideração o caráter social do direito previdenciário, prestigiando, 

sempre que possível, uma interpretação pro misero, sob pena do 

hipossuficiente não ter acesso à tutela jurídica justa. Apelação provida.” 

(TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ - Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid 

- Sexta Turma, DJ de 25.05.04, p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 

89397/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Posto 

isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo desde a data do óbito em 03/11/2017, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), observando para tanto o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 25 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito
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LACERDA SENTENÇA Processo: 1000640-37.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA ALVES GARCIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CUIABÁ RELATÓRIO MARINA ALVES GARCIA propôs a 

presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO 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 conceder à autora o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 

retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento administrativo 

pela autarquia, 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 ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 

3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002469-53.2018.8.11.0013. IMPETRANTE: 

LUCAS SANTOS OLIVEIRA. IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. IMPETRADO: GERENTE EXECUTIVO DO INSS. Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LUCAS SANTOS 

OLIVEIRA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Narra o impetrante, em síntese, que foi vítima de um 

acidente automobilístico, precisando amputar o membro inferior esquerdo. 

Em decorrência dos danos sofridos, encontra-se incapacitado, por prazo 

indeterminado, para o exercício de atividade laborativa. Diante da 

incapacidade laborativa, requereu junto à agência do INSS o benefício de 

auxílio doença, que agendou a perícia médica para o dia 12 de novembro 

de 2018. Assim, alega o impetrante que não pode aguardar até a data da 

realização da perícia, pois necessita receber o benefício urgentemente, 

uma vez que não possui outra fonte de renda. Portanto, requereu 

liminarmente a concessão da segurança a fim de que o impetrado implante 

o benefício previdenciário em prol do impetrante, desde 26 de setembro de 

2018, data em que ocorreu o acidente. Juntou à inicial procuração e 

documentos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. À luz do art. 

109, VIII, da Constituição da República de 1988, compete aos juízes 

federais processar e julgar os mandados de segurança e os 

"habeas-data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 

competência dos Tribunais Federais. Essa atribuição não é afastada pela 

exceção contida no §3º do mesmo artigo (jurisdição federal delegada aos 

Juízes de Direito para causas em que for parte o INSS e o segurado). No 

que toca ao tema, o e. Superior Tribunal, no âmbito da 1ª e 2ª Seções, tem 

perfilhado entendimento no sentido de que a competência, nas hipóteses 

de mandado de segurança, é estabelecida em função da natureza da 

autoridade impetrada, conforme se vê dos seguintes arestos a seguir 

ementados: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO A AUTORIDADE 

COATORA FEDERAL. ART. 109, III, DA CF. COMPETÊNCIA RATIONAE 

PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A competência para julgar mandado 

de segurança impetrado contra ato de autoridade federal é da justiça 

federal, a teor do art. 109, VIII, da CF. 2. "A regra que confere 

competência à Justiça Federal para julgamento de mandado de segurança 

de autoridade federal não se submete à permissão constitucional de 

delegação à Justiça Estadual comum do art. 109, § 3º da Constituição 

Federal de 1988, quando inexistir Vara Federal no local de domicílio do 

Autor, porque se trata de competência rationae personae de natureza 

absoluta e indelegável" (CC 85.217/PE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, DJ 29/10/2007, p. 173). 3. Conflito conhecido para declarar a 

competência da Justiça Federal. (CC 135.905/CE, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 10/04/2015). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO 

DA PETROBRAS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO CONHECIDO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia acerca 

da definição de qual o Juízo competente para processar e julgar mandado 

de segurança interposto contra ato de dirigente de Sociedade de 

Economia Mista visando a seleção e contratação de empregado público. 2. 

A jurisprudência dominante no âmbito da Primeira Seção do STJ tem-se 

manifestado no sentido de que, em mandado de segurança, a competência 

é estabelecida em função da natureza da autoridade impetrada (ratione 

auctoritatis), considerando, para esse efeito, aquela indicada na petição 

inicial. Desse modo, será da competência federal quando a autoridade 

indicada como coatora for federal (CF, art. 109, VIII), assim considerado o 

dirigente de pessoa jurídica de direito privado que pratica ato no exercício 

de delegação do poder público federal. Nesse sentido: CC 37.912/RS, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 15/9/2003. 3. Considerando-se que a 

eliminação de candidato a processo seletivo público é ato imputado ao 

Presidente da Comissão de Concursos da Petrobras, autoridade 

pertencente à sociedade de economia mista, investida na função delegada 

federal, o mandado de segurança deverá ser processado e julgado pela 

Justiça Federal. Precedentes: AgRg no CC 112.642, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, Dje 16/2/2011 e CC 94.482/PA, Rel. Ministro 

Castro Meira, Primeira Seção, DJe 16/6/2008. 4. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no CC 97.899/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Seção, julgado em 08/06/2011, DJe 17/06/2011). Também é 

pacífica a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

mesmo sentido, consoante o seguinte precedente: “CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. 

COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 216 DO 

TFR. JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA E DOS 

ATOS DECISÓRIOS APÓS A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. 

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 1. Aos juízes federais 

compete processar e julgar mandados de segurança contra ato de 

autoridade federal relativamente a benefícios previdenciários, ainda que 

em comarca que não seja sede de juízo federal. 2. A sentença, na 
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espécie, tendo sido proferida pelo juízo estadual da comarca de 

Orizona-GO, foi proferida por autoridade incompetente, à luz da Súmula 

216 do extinto TFR (precedentes). 3. Merece provimento o apelo e a 

remessa oficial para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 

Comarca de Orizona/GO para julgar este mandamus, declarar a nulidade 

da sentença proferida, assim como de todos os atos após a notificação da 

autoridade coatora, e determinar a remessa destes autos para uma das 

Varas da Seção Judiciária de Goiânia/GO. 4. Apelação e remessa oficial 

providas”. (AMS 0074823-42.2011.4.01.9199/GO, Rel. Juiz Federal 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA [CONV.], T2/TRF1, e-DJF1 de 20/09/2013). 

Infere-se dos precedentes acima colacionados, que, de fato, a regra de 

competência da Justiça Federal, para julgamento de mandado de 

segurança de autoridade federal, não se amolda à delegação autorizada 

pelo art. 109, § 3º, da Constituição Federal de 1988. Isto posto, consoante 

art. 64, §1º, do NCPC, DECLARO a incompetência deste juízo para 

processar o presente mandado de segurança, haja vista a incidência do 

disposto no art. 109, VIII, da Constituição da República. INTIME-SE via DJE. 

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa 

destes autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, Estado 

de Mato Grosso, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição. Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013 AUTOR(A): 

ISADORA MARCAL DE ABREU REPRESENTANTE: ANDRIA CRISTINA 

MARCAL RÉU: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. ISADORA MARÇAL DE ABREU, representada por sua 

genitora ANDRIA CRISTINA MARÇAL, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados. 

Aduz a autora que mantém vínculo jurídico com a requerida, decorrente da 

contratação de seguro-saúde. Menciona que ao necessitar da utilização 

dos serviços contratados, especificamente para a realização de 

procedimento cirúrgico para correção de deformidade em membros 

inferiores, a requerida negou o fornecimento de material a ser utilizado na 

realização da cirurgia prescrita pelo médico, material este descrito como 

“KIT TRUE-LOK PLUS PARA GRAVE”. Por estes argumentos, pugnou pela 

concessão de tutela provisória de urgência para compelir a requerida a 

fornecer o material a ser utilizado no ato cirúrgico, bem como a 

compensar-lhe monetariamente o prejuízo imaterial experimentado, além da 

inversão do ônus probatório e da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Juntou os documentos de fls. 21/38. Em 

decisão de fls. 39/42 o pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência foi indeferido, sob o argumento de que não fora demonstrada a 

urgência na realização do procedimento cirúrgico vindicado. No mais, 

deferiu-se em prol da autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 

49/69, alegando, em apertada síntese, que ( i ) a petição inicial é inepta, 

uma vez que a autora não especificou a cláusula contratual que pretende 

seja declarada nula; ( ii ) a cobertura contratual não prevê intervenções 

não previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, não 

havendo, portanto, descumprimento contratual; ( iii ) os documentos 

confeccionados por profissional da saúde são datados dos anos de 2016 

e 2017, logo, por não serem contemporâneos ao ajuizamento da ação 

judicial, não teriam eficácia para comprovar o atual estado de saúde da 

requerente. No mais, a requerida tece argumentos acerca da inexistência 

de dano extrapatrimonial e sobre eventual quantificação em caso de 

condenação. Acostou aos autos os documentos de fls. 70/215. Na 

sequência, a autora apresentou novos documentos e reiterou o pedido de 

concessão da tutela provisória de urgência (fls. 218/223). Por fim, o 

Ministério Público pugnou pela designação de audiência de conciliação, 

consoante manifestação de fl. 224. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. DA INÉPCIA DA INICIAL. Com relação à arguição de inépcia da 

exordial tenho que a arguição deve ser rejeitada, porquanto analisando os 

termos da peça vestibular, verifica-se que a mesma traz uma clara 

narrativa fática, tornando facilmente perceptível a exata prestação 

jurisdicional então invocada. Logo, vislumbra-se que na inicial foram 

narrados a causa de pedir e o pedido de caráter indenizatório, de forma 

que a requerida, bem compreendendo a base da demanda, exercitou a 

sua defesa de acordo com o due process of law, tanto é certo que 

defendeu a validade integral do contrato, mormente da cláusula que exclui 

da cobertura contratual intervenções não previstas no rol de 

procedimentos e eventos de saúde da ANS. Diante destes argumentos, 

RECHAÇO a preliminar de inépcia da petição inicial. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO. É entendimento pacificado na jurisprudência pátria 

que as administradoras de planos de saúde sujeitam-se às regras legais 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete da 

Súmula nº. 469 do STJ e dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE 

ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE 

MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula nº 469 do STJ). 

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. “Lídima a 

cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por 

aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, 

todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, 

constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de 

doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior 

do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e 

à vida” (STJ - REsp 466.667/SP). Configura a indenização por dano moral 

a indevida a recusa pela operadora de plano de saúde em cobrir 

financeiramente o tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente 

obrigada, sendo redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e 

com posterior restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. 

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral 

por responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405).” (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE 

SAÚDE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - PRAZO DE CARÊNCIA CUMPRIDO - RECUSA INJUSTIFICADA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - RELAÇÃO 

CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE MODIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL DEVIDA - 

ARTIGO 85, § 1º DO NCPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.De 

acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde. 

2.Ressalta-se que os limites da carência do plano de saúde estão 

estabelecidos na Lei 9.656/98. Em regra, diante do princípio da autonomia 

privada, a carência deve ser cumprida, pois o contrato faz lei entre as 

partes, não sendo aplicável apenas nos casos de urgência e emergência. 

3.Na hipótese, verifica-se que quando do pedido da solicitação médica 

(08/03/2016), conforme guia médica de fl. 65, já havia transcorrido o 

período de carência para a realização dos procedimentos, o que 

demonstra a conduta abusiva da Recorrente que recusou indevidamente a 

realização dos procedimentos solicitados pela Apelada, fato que justifica o 

dever de indenizar. 4.A fixação da indenização por danos morais pauta-se 

nas condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, no caráter 

reparatório e pedagógico da condenação, na extensão do dano sofrido, 

sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso concreto, a verba 

indenizatória deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5.Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os juros de 
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mora, nos casos de relação contratual, incide a partir da citação. 6.Tendo 

em vista a reforma parcial da sentença, bem como que esta foi proferida 

na vigência do novo CPC, aplico a regra do seu artigo 85, § 1º, de modo 

que condeno a Apelada, ao pagamento dos honorários recursais, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, os quais ficarão 

suspensos, tendo em vista a Recorrida ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos moldes do artigo 98, § 3º do novo CPC.” (Ap 22884/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – 

DIVERGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAS ENTRE O MEDICO E A 

OPERADORA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – 

NATUREZA CONSUMERISTA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – 

INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PAGAMENTO DE 

CUSTAS – AUTARQUIA - ISENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. 2. A Súmula 469 do STJ 

estabelece" Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de Saúde". 3.[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de 

sucumbência em favor desta entidade quando vencido o Estado, por ser a 

Defensoria Pública órgão dessa pessoa jurídica de direito público interno, 

ocorrendo confusão entre credor e devedor.(Apelação / Remessa 

Necessária 2925/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado 

no DJE 09/03/2017)”. 4. Por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 

7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, a 

Autarquia é isenta de custas e despesas processuais. 5. Recurso 

parcialmente provido.” (Ap 11274/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) Em assim sendo, a 

relação jurídica existente entre as partes litigantes subsume-se às regras 

previstas na Lei nº. 8.078/1990, inclusive no tocante à inversão do ônus 

probatório. Isto posto, INVERTO o ônus probatório, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. De partida, cumpre salientar que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela foi indeferido por este Juízo sob o fundamento de que a 

falta de contemporaneidade entre os atestados médicos que informavam o 

estado de saúde da requerente e a data do aforamento da presente 

demanda judicial, impedia que fosse vislumbrada a urgência para o 

deferimento do pleito. Todavia, após o oferecimento da contestação e dos 

novos documentos trazidos aos autos pela autora modificaram 

substancialmente o panorama outrora existente. Pois bem. O instituto da 

tutela de urgência tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), 

sendo certo que garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, indo muito mais além: assegura o direito a uma tutela 

adequada e efetiva. Como se sabe, a antecipação de tutela é o 

adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando 

estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se 

permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, 

normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. Nesse 

sentido, pelo que dispõe o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Feitas tais considerações, analisando as 

razões expendidas na petição inicial, bem como os documentos juntados 

ao feito, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da 

concessão da medida pretendida. Percebe-se das considerações tecidas 

na inicial e dos documentos que a acompanham que o autor padece de 

deformidade em seus membros inferiores e que necessita submeter-se à 

intervenção cirúrgica específica, conforme demonstram os laudos 

médicos acostados às fls. 27/28 e fls. 222/223. Através da leitura do 

laudo médico de fl. 222, percebe-se que a autora ostenta patologia 

descrita como “(...) pé torto a esquerda, com deformidade rígida em 

equino, cavo, varo, supino, várias cicatrizes, necessitando de várias 

correções cirúrgicas devido deformidades complexas, sequela de pé torto 

congênito (...)” sic. Neste passo, importa salientar que na atualidade, pauta 

a tendência dos ordenamentos pelo reconhecimento do ser humano como 

o centro e o fim do Direito. Essa inclinação, encontra-se plasmada pela 

adoção, à guisa de valor básico do Estado Democrático de Direito, da 

dignidade da pessoa humana, que reconhece na dignidade pessoal a 

prerrogativa de todo ser humano em ser respeitado como pessoa, de não 

ser prejudicado em sua existência (a vida, o corpo e a saúde) e de fruir de 

um âmbito existencial próprio. Oportuno frisar, conquanto, que a dignidade 

é fundamento da República Federativa do Brasil, na conformidade do 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, empregada no sentido de 

atributo intrínseco da pessoa humana, de modo a não ser privada dos 

direitos fundamentais que lhe são inerentes e compreendem um conteúdo 

mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa, incidentes 

sobre a sua vida, a sua saúde e integridade física, a sua honra, a suas 

liberdades física e psicológica, o seu nome, a sua imagem e reserva sobre 

a intimidade de sua vida privada. No conteúdo do direito à vida, que se 

instaura com a concepção e constitui a fonte primária de todos os outros 

bens jurídicos, envolvem-se o direito à dignidade da pessoa humana e o 

direito à existência, “o direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender 

a própria vida, de permanecer vivo” (SILVA, José Afonso da. Curso de 

direito constitucional positivo. Malheiros Editores. 1996. 11ª ed. p195), os 

quais, nos moldes do artigo 170 da Constituição Federal, se sobrepõem ao 

interesse de ordem econômica, cuja finalidade é assegurar a todos 

existência digna, observando, inclusive, a defesa do consumidor. Emerge 

daí, outra vertente de relevo pela qual se espraia a dignidade da pessoa 

humana: a premissa de não ser possível a redução do homem à condição 

de mero objeto do Estado e de terceiros. Veda-se, assim, a “coisificação” 

da pessoa à condição de mero objeto da pretensão contratual, com o 

desrespeito à sua condição de pessoa, tal como se verifica nas hipóteses 

de risco de vida. Assim, tem-se que a referência à dignidade da pessoa 

humana parece conglobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer 

sejam os individuais clássicos, quer sejam os de fundo econômico e 

social; é um princípio de importância ímpar, pois repercute sobre todo o 

ordenamento jurídico. É um mandamento nuclear do sistema, que irradia 

efeitos sobre as outras normas e princípios, vez que a tutela de direitos 

pressupõe que seja respeitada a dignidade do homem. Como mencionado 

alhures, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de 

urgência estão presente no caso em tablado. Isto porque, probabilidade do 

direito alegado pela autora encontra-se retratada nos documentos 

acostados à inicial e à fls. 222 - este datado de 20 de setembro de 2018 -, 

no qual consta expressamente que a autora “(...) Necessita de 

osteotomias em médio pé região medial e lateral, osteossínteses via 

fixação externa, transposição de tendões (tibial posterior, tibial anterior) 

com alongamentos e fixações externa para correção parcial aguda 

(utilizando rapid strutz) e correção programada durante o tratamento, 

utilizando distratores adequados da técnica de externa (...)” sic. Ainda 

quanto ao primeiro requisito para a concessão da tutela de provisório de 

urgência vindicada (probabilidade do direito), importante ressaltar que a 

requerida embasou a negativa em fornecer o material a ser utilizado no 

procedimento cirúrgico, no argumento de que se trata de não previstas no 

rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Todavia, o exame 

acurado da documentação juntada pela requerida em sua contestação, 

mais precisamente o instrumento nominado de “Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde – 2018”, elenca o procedimento denominado 

“CORREÇÃO DE DEFORMIDADES DO PÉ COM FIXADOR EXTERNO 

DINÂMICO - TRATAMENTO CIRÚRGICO” (lauda 27), o que, a toda 

evidência, enquadra-se no tratamento ao qual a autora necessita 

submeter-se. Em sendo assim, a não disponibilização do tratamento 

médico prescrito à autora certamente acarretar-lhe-á prejuízos à saúde, 

na exata medida em que se foi prescrito por profissional da medicina, 

logicamente tem por fim último a melhora da saúde do requerente, e a sua 

não disponibilização implicará em perigo de dano. Ademais, a requerente 

instruiu a exordial com cópia de documento que comprova que a requerida 

negou o fornecimento de material a ser utilizado no procedimento cirúrgico, 

descrito como “KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE” (fl. 24). Diante disso, 

considerando que não se pode dissociar do direito à saúde, o direito à 

dignidade da pessoa humana, finalidade última do princípio da ordem 

jurídica, tem-se por justificado a concessão da tutela de urgência ante a 

não disponibilização e custeio do tratamento médico necessário do qual 

necessita a requerente, posto que presentes o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”, este caracterizado pelo perigo de dano iminente. Com 

o intuito de conferir vigor à fundamentação ora desenvolvida, trago à baila 
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a ementa do seguinte julgado. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

ARTROSCÓPICO - NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – 

PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE 

COM BASE EM RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA 

MÍNIMA– IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - 

EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de 

direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, 

reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, 

inciso I). “A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais 

necessários ao procedimento cirúrgico relativos a doença coberta 

revela-se abusiva.” (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017). (destaque nosso) Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência pretendida e DETERMINO que 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a 

autorizar e custear a intervenção cirúrgica prescrita a ISADORA MARÇAL 

DE ABREU pelo médico Miguel Aprelino Alito/CRM 3730, inclusive com o 

fornecimento de todo material a ser utilizado no procedimento, mormente o 

“KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE”, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do 

art. 536, §1º, do NCPC. DA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. De outro vértice, 

antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 14 de fevereiro de 

2019, às 16h00min. Para tanto, INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão, por meio de seus advogados, bem como para que compareçam à 

sessão de mediação ora designada. Na hipótese da sessão restar 

frutífera, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. Após, à conclusão 

para homologação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013 AUTOR(A): 

ISADORA MARCAL DE ABREU REPRESENTANTE: ANDRIA CRISTINA 

MARCAL RÉU: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. ISADORA MARÇAL DE ABREU, representada por sua 

genitora ANDRIA CRISTINA MARÇAL, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados. 

Aduz a autora que mantém vínculo jurídico com a requerida, decorrente da 

contratação de seguro-saúde. Menciona que ao necessitar da utilização 

dos serviços contratados, especificamente para a realização de 

procedimento cirúrgico para correção de deformidade em membros 

inferiores, a requerida negou o fornecimento de material a ser utilizado na 

realização da cirurgia prescrita pelo médico, material este descrito como 

“KIT TRUE-LOK PLUS PARA GRAVE”. Por estes argumentos, pugnou pela 

concessão de tutela provisória de urgência para compelir a requerida a 

fornecer o material a ser utilizado no ato cirúrgico, bem como a 

compensar-lhe monetariamente o prejuízo imaterial experimentado, além da 

inversão do ônus probatório e da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Juntou os documentos de fls. 21/38. Em 

decisão de fls. 39/42 o pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência foi indeferido, sob o argumento de que não fora demonstrada a 

urgência na realização do procedimento cirúrgico vindicado. No mais, 

deferiu-se em prol da autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 

49/69, alegando, em apertada síntese, que ( i ) a petição inicial é inepta, 

uma vez que a autora não especificou a cláusula contratual que pretende 

seja declarada nula; ( ii ) a cobertura contratual não prevê intervenções 

não previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, não 

havendo, portanto, descumprimento contratual; ( iii ) os documentos 

confeccionados por profissional da saúde são datados dos anos de 2016 

e 2017, logo, por não serem contemporâneos ao ajuizamento da ação 

judicial, não teriam eficácia para comprovar o atual estado de saúde da 

requerente. No mais, a requerida tece argumentos acerca da inexistência 

de dano extrapatrimonial e sobre eventual quantificação em caso de 

condenação. Acostou aos autos os documentos de fls. 70/215. Na 

sequência, a autora apresentou novos documentos e reiterou o pedido de 

concessão da tutela provisória de urgência (fls. 218/223). Por fim, o 

Ministério Público pugnou pela designação de audiência de conciliação, 

consoante manifestação de fl. 224. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. DA INÉPCIA DA INICIAL. Com relação à arguição de inépcia da 

exordial tenho que a arguição deve ser rejeitada, porquanto analisando os 

termos da peça vestibular, verifica-se que a mesma traz uma clara 

narrativa fática, tornando facilmente perceptível a exata prestação 

jurisdicional então invocada. Logo, vislumbra-se que na inicial foram 

narrados a causa de pedir e o pedido de caráter indenizatório, de forma 

que a requerida, bem compreendendo a base da demanda, exercitou a 

sua defesa de acordo com o due process of law, tanto é certo que 

defendeu a validade integral do contrato, mormente da cláusula que exclui 

da cobertura contratual intervenções não previstas no rol de 

procedimentos e eventos de saúde da ANS. Diante destes argumentos, 

RECHAÇO a preliminar de inépcia da petição inicial. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO. É entendimento pacificado na jurisprudência pátria 

que as administradoras de planos de saúde sujeitam-se às regras legais 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete da 

Súmula nº. 469 do STJ e dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE 

ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE 

MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula nº 469 do STJ). 

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. “Lídima a 

cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por 

aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, 

todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, 

constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de 

doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior 

do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e 

à vida” (STJ - REsp 466.667/SP). Configura a indenização por dano moral 

a indevida a recusa pela operadora de plano de saúde em cobrir 

financeiramente o tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente 

obrigada, sendo redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e 

com posterior restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. 

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral 

por responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405).” (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 
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Publicado no DJE 29/06/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE 

SAÚDE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - PRAZO DE CARÊNCIA CUMPRIDO - RECUSA INJUSTIFICADA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - RELAÇÃO 

CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE MODIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL DEVIDA - 

ARTIGO 85, § 1º DO NCPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.De 

acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde. 

2.Ressalta-se que os limites da carência do plano de saúde estão 

estabelecidos na Lei 9.656/98. Em regra, diante do princípio da autonomia 

privada, a carência deve ser cumprida, pois o contrato faz lei entre as 

partes, não sendo aplicável apenas nos casos de urgência e emergência. 

3.Na hipótese, verifica-se que quando do pedido da solicitação médica 

(08/03/2016), conforme guia médica de fl. 65, já havia transcorrido o 

período de carência para a realização dos procedimentos, o que 

demonstra a conduta abusiva da Recorrente que recusou indevidamente a 

realização dos procedimentos solicitados pela Apelada, fato que justifica o 

dever de indenizar. 4.A fixação da indenização por danos morais pauta-se 

nas condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, no caráter 

reparatório e pedagógico da condenação, na extensão do dano sofrido, 

sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso concreto, a verba 

indenizatória deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5.Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os juros de 

mora, nos casos de relação contratual, incide a partir da citação. 6.Tendo 

em vista a reforma parcial da sentença, bem como que esta foi proferida 

na vigência do novo CPC, aplico a regra do seu artigo 85, § 1º, de modo 

que condeno a Apelada, ao pagamento dos honorários recursais, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, os quais ficarão 

suspensos, tendo em vista a Recorrida ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos moldes do artigo 98, § 3º do novo CPC.” (Ap 22884/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – 

DIVERGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAS ENTRE O MEDICO E A 

OPERADORA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – 

NATUREZA CONSUMERISTA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – 

INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PAGAMENTO DE 

CUSTAS – AUTARQUIA - ISENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. 2. A Súmula 469 do STJ 

estabelece" Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de Saúde". 3.[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de 

sucumbência em favor desta entidade quando vencido o Estado, por ser a 

Defensoria Pública órgão dessa pessoa jurídica de direito público interno, 

ocorrendo confusão entre credor e devedor.(Apelação / Remessa 

Necessária 2925/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado 

no DJE 09/03/2017)”. 4. Por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 

7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, a 

Autarquia é isenta de custas e despesas processuais. 5. Recurso 

parcialmente provido.” (Ap 11274/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) Em assim sendo, a 

relação jurídica existente entre as partes litigantes subsume-se às regras 

previstas na Lei nº. 8.078/1990, inclusive no tocante à inversão do ônus 

probatório. Isto posto, INVERTO o ônus probatório, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. De partida, cumpre salientar que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela foi indeferido por este Juízo sob o fundamento de que a 

falta de contemporaneidade entre os atestados médicos que informavam o 

estado de saúde da requerente e a data do aforamento da presente 

demanda judicial, impedia que fosse vislumbrada a urgência para o 

deferimento do pleito. Todavia, após o oferecimento da contestação e dos 

novos documentos trazidos aos autos pela autora modificaram 

substancialmente o panorama outrora existente. Pois bem. O instituto da 

tutela de urgência tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), 

sendo certo que garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, indo muito mais além: assegura o direito a uma tutela 

adequada e efetiva. Como se sabe, a antecipação de tutela é o 

adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando 

estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se 

permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, 

normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. Nesse 

sentido, pelo que dispõe o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Feitas tais considerações, analisando as 

razões expendidas na petição inicial, bem como os documentos juntados 

ao feito, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da 

concessão da medida pretendida. Percebe-se das considerações tecidas 

na inicial e dos documentos que a acompanham que o autor padece de 

deformidade em seus membros inferiores e que necessita submeter-se à 

intervenção cirúrgica específica, conforme demonstram os laudos 

médicos acostados às fls. 27/28 e fls. 222/223. Através da leitura do 

laudo médico de fl. 222, percebe-se que a autora ostenta patologia 

descrita como “(...) pé torto a esquerda, com deformidade rígida em 

equino, cavo, varo, supino, várias cicatrizes, necessitando de várias 

correções cirúrgicas devido deformidades complexas, sequela de pé torto 

congênito (...)” sic. Neste passo, importa salientar que na atualidade, pauta 

a tendência dos ordenamentos pelo reconhecimento do ser humano como 

o centro e o fim do Direito. Essa inclinação, encontra-se plasmada pela 

adoção, à guisa de valor básico do Estado Democrático de Direito, da 

dignidade da pessoa humana, que reconhece na dignidade pessoal a 

prerrogativa de todo ser humano em ser respeitado como pessoa, de não 

ser prejudicado em sua existência (a vida, o corpo e a saúde) e de fruir de 

um âmbito existencial próprio. Oportuno frisar, conquanto, que a dignidade 

é fundamento da República Federativa do Brasil, na conformidade do 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, empregada no sentido de 

atributo intrínseco da pessoa humana, de modo a não ser privada dos 

direitos fundamentais que lhe são inerentes e compreendem um conteúdo 

mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa, incidentes 

sobre a sua vida, a sua saúde e integridade física, a sua honra, a suas 

liberdades física e psicológica, o seu nome, a sua imagem e reserva sobre 

a intimidade de sua vida privada. No conteúdo do direito à vida, que se 

instaura com a concepção e constitui a fonte primária de todos os outros 

bens jurídicos, envolvem-se o direito à dignidade da pessoa humana e o 

direito à existência, “o direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender 

a própria vida, de permanecer vivo” (SILVA, José Afonso da. Curso de 

direito constitucional positivo. Malheiros Editores. 1996. 11ª ed. p195), os 

quais, nos moldes do artigo 170 da Constituição Federal, se sobrepõem ao 

interesse de ordem econômica, cuja finalidade é assegurar a todos 

existência digna, observando, inclusive, a defesa do consumidor. Emerge 

daí, outra vertente de relevo pela qual se espraia a dignidade da pessoa 

humana: a premissa de não ser possível a redução do homem à condição 

de mero objeto do Estado e de terceiros. Veda-se, assim, a “coisificação” 

da pessoa à condição de mero objeto da pretensão contratual, com o 

desrespeito à sua condição de pessoa, tal como se verifica nas hipóteses 

de risco de vida. Assim, tem-se que a referência à dignidade da pessoa 

humana parece conglobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer 

sejam os individuais clássicos, quer sejam os de fundo econômico e 

social; é um princípio de importância ímpar, pois repercute sobre todo o 

ordenamento jurídico. É um mandamento nuclear do sistema, que irradia 

efeitos sobre as outras normas e princípios, vez que a tutela de direitos 

pressupõe que seja respeitada a dignidade do homem. Como mencionado 

alhures, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de 

urgência estão presente no caso em tablado. Isto porque, probabilidade do 

direito alegado pela autora encontra-se retratada nos documentos 

acostados à inicial e à fls. 222 - este datado de 20 de setembro de 2018 -, 

no qual consta expressamente que a autora “(...) Necessita de 

osteotomias em médio pé região medial e lateral, osteossínteses via 

fixação externa, transposição de tendões (tibial posterior, tibial anterior) 

com alongamentos e fixações externa para correção parcial aguda 

(utilizando rapid strutz) e correção programada durante o tratamento, 

utilizando distratores adequados da técnica de externa (...)” sic. Ainda 
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quanto ao primeiro requisito para a concessão da tutela de provisório de 

urgência vindicada (probabilidade do direito), importante ressaltar que a 

requerida embasou a negativa em fornecer o material a ser utilizado no 

procedimento cirúrgico, no argumento de que se trata de não previstas no 

rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Todavia, o exame 

acurado da documentação juntada pela requerida em sua contestação, 

mais precisamente o instrumento nominado de “Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde – 2018”, elenca o procedimento denominado 

“CORREÇÃO DE DEFORMIDADES DO PÉ COM FIXADOR EXTERNO 

DINÂMICO - TRATAMENTO CIRÚRGICO” (lauda 27), o que, a toda 

evidência, enquadra-se no tratamento ao qual a autora necessita 

submeter-se. Em sendo assim, a não disponibilização do tratamento 

médico prescrito à autora certamente acarretar-lhe-á prejuízos à saúde, 

na exata medida em que se foi prescrito por profissional da medicina, 

logicamente tem por fim último a melhora da saúde do requerente, e a sua 

não disponibilização implicará em perigo de dano. Ademais, a requerente 

instruiu a exordial com cópia de documento que comprova que a requerida 

negou o fornecimento de material a ser utilizado no procedimento cirúrgico, 

descrito como “KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE” (fl. 24). Diante disso, 

considerando que não se pode dissociar do direito à saúde, o direito à 

dignidade da pessoa humana, finalidade última do princípio da ordem 

jurídica, tem-se por justificado a concessão da tutela de urgência ante a 

não disponibilização e custeio do tratamento médico necessário do qual 

necessita a requerente, posto que presentes o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”, este caracterizado pelo perigo de dano iminente. Com 

o intuito de conferir vigor à fundamentação ora desenvolvida, trago à baila 

a ementa do seguinte julgado. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

ARTROSCÓPICO - NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – 

PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE 

COM BASE EM RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA 

MÍNIMA– IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - 

EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de 

direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, 

reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, 

inciso I). “A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais 

necessários ao procedimento cirúrgico relativos a doença coberta 

revela-se abusiva.” (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017). (destaque nosso) Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência pretendida e DETERMINO que 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a 

autorizar e custear a intervenção cirúrgica prescrita a ISADORA MARÇAL 

DE ABREU pelo médico Miguel Aprelino Alito/CRM 3730, inclusive com o 

fornecimento de todo material a ser utilizado no procedimento, mormente o 

“KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE”, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do 

art. 536, §1º, do NCPC. DA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. De outro vértice, 

antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 14 de fevereiro de 

2019, às 16h00min. Para tanto, INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão, por meio de seus advogados, bem como para que compareçam à 

sessão de mediação ora designada. Na hipótese da sessão restar 

frutífera, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. Após, à conclusão 

para homologação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013 AUTOR(A): 

ISADORA MARCAL DE ABREU REPRESENTANTE: ANDRIA CRISTINA 

MARCAL RÉU: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. ISADORA MARÇAL DE ABREU, representada por sua 

genitora ANDRIA CRISTINA MARÇAL, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados. 

Aduz a autora que mantém vínculo jurídico com a requerida, decorrente da 

contratação de seguro-saúde. Menciona que ao necessitar da utilização 

dos serviços contratados, especificamente para a realização de 

procedimento cirúrgico para correção de deformidade em membros 

inferiores, a requerida negou o fornecimento de material a ser utilizado na 

realização da cirurgia prescrita pelo médico, material este descrito como 

“KIT TRUE-LOK PLUS PARA GRAVE”. Por estes argumentos, pugnou pela 

concessão de tutela provisória de urgência para compelir a requerida a 

fornecer o material a ser utilizado no ato cirúrgico, bem como a 

compensar-lhe monetariamente o prejuízo imaterial experimentado, além da 

inversão do ônus probatório e da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Juntou os documentos de fls. 21/38. Em 

decisão de fls. 39/42 o pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência foi indeferido, sob o argumento de que não fora demonstrada a 

urgência na realização do procedimento cirúrgico vindicado. No mais, 

deferiu-se em prol da autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 

49/69, alegando, em apertada síntese, que ( i ) a petição inicial é inepta, 

uma vez que a autora não especificou a cláusula contratual que pretende 

seja declarada nula; ( ii ) a cobertura contratual não prevê intervenções 

não previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, não 

havendo, portanto, descumprimento contratual; ( iii ) os documentos 

confeccionados por profissional da saúde são datados dos anos de 2016 

e 2017, logo, por não serem contemporâneos ao ajuizamento da ação 

judicial, não teriam eficácia para comprovar o atual estado de saúde da 

requerente. No mais, a requerida tece argumentos acerca da inexistência 

de dano extrapatrimonial e sobre eventual quantificação em caso de 

condenação. Acostou aos autos os documentos de fls. 70/215. Na 

sequência, a autora apresentou novos documentos e reiterou o pedido de 

concessão da tutela provisória de urgência (fls. 218/223). Por fim, o 

Ministério Público pugnou pela designação de audiência de conciliação, 

consoante manifestação de fl. 224. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. DA INÉPCIA DA INICIAL. Com relação à arguição de inépcia da 

exordial tenho que a arguição deve ser rejeitada, porquanto analisando os 

termos da peça vestibular, verifica-se que a mesma traz uma clara 

narrativa fática, tornando facilmente perceptível a exata prestação 

jurisdicional então invocada. Logo, vislumbra-se que na inicial foram 

narrados a causa de pedir e o pedido de caráter indenizatório, de forma 

que a requerida, bem compreendendo a base da demanda, exercitou a 

sua defesa de acordo com o due process of law, tanto é certo que 

defendeu a validade integral do contrato, mormente da cláusula que exclui 

da cobertura contratual intervenções não previstas no rol de 

procedimentos e eventos de saúde da ANS. Diante destes argumentos, 

RECHAÇO a preliminar de inépcia da petição inicial. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO. É entendimento pacificado na jurisprudência pátria 

que as administradoras de planos de saúde sujeitam-se às regras legais 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete da 
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Súmula nº. 469 do STJ e dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE 

ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE 

MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula nº 469 do STJ). 

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. “Lídima a 

cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por 

aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, 

todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, 

constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de 

doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior 

do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e 

à vida” (STJ - REsp 466.667/SP). Configura a indenização por dano moral 

a indevida a recusa pela operadora de plano de saúde em cobrir 

financeiramente o tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente 

obrigada, sendo redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e 

com posterior restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. 

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral 

por responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405).” (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE 

SAÚDE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - PRAZO DE CARÊNCIA CUMPRIDO - RECUSA INJUSTIFICADA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - RELAÇÃO 

CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE MODIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL DEVIDA - 

ARTIGO 85, § 1º DO NCPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.De 

acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde. 

2.Ressalta-se que os limites da carência do plano de saúde estão 

estabelecidos na Lei 9.656/98. Em regra, diante do princípio da autonomia 

privada, a carência deve ser cumprida, pois o contrato faz lei entre as 

partes, não sendo aplicável apenas nos casos de urgência e emergência. 

3.Na hipótese, verifica-se que quando do pedido da solicitação médica 

(08/03/2016), conforme guia médica de fl. 65, já havia transcorrido o 

período de carência para a realização dos procedimentos, o que 

demonstra a conduta abusiva da Recorrente que recusou indevidamente a 

realização dos procedimentos solicitados pela Apelada, fato que justifica o 

dever de indenizar. 4.A fixação da indenização por danos morais pauta-se 

nas condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, no caráter 

reparatório e pedagógico da condenação, na extensão do dano sofrido, 

sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso concreto, a verba 

indenizatória deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5.Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os juros de 

mora, nos casos de relação contratual, incide a partir da citação. 6.Tendo 

em vista a reforma parcial da sentença, bem como que esta foi proferida 

na vigência do novo CPC, aplico a regra do seu artigo 85, § 1º, de modo 

que condeno a Apelada, ao pagamento dos honorários recursais, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, os quais ficarão 

suspensos, tendo em vista a Recorrida ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos moldes do artigo 98, § 3º do novo CPC.” (Ap 22884/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – 

DIVERGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAS ENTRE O MEDICO E A 

OPERADORA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – 

NATUREZA CONSUMERISTA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – 

INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PAGAMENTO DE 

CUSTAS – AUTARQUIA - ISENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. 2. A Súmula 469 do STJ 

estabelece" Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de Saúde". 3.[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de 

sucumbência em favor desta entidade quando vencido o Estado, por ser a 

Defensoria Pública órgão dessa pessoa jurídica de direito público interno, 

ocorrendo confusão entre credor e devedor.(Apelação / Remessa 

Necessária 2925/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado 

no DJE 09/03/2017)”. 4. Por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 

7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, a 

Autarquia é isenta de custas e despesas processuais. 5. Recurso 

parcialmente provido.” (Ap 11274/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) Em assim sendo, a 

relação jurídica existente entre as partes litigantes subsume-se às regras 

previstas na Lei nº. 8.078/1990, inclusive no tocante à inversão do ônus 

probatório. Isto posto, INVERTO o ônus probatório, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. De partida, cumpre salientar que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela foi indeferido por este Juízo sob o fundamento de que a 

falta de contemporaneidade entre os atestados médicos que informavam o 

estado de saúde da requerente e a data do aforamento da presente 

demanda judicial, impedia que fosse vislumbrada a urgência para o 

deferimento do pleito. Todavia, após o oferecimento da contestação e dos 

novos documentos trazidos aos autos pela autora modificaram 

substancialmente o panorama outrora existente. Pois bem. O instituto da 

tutela de urgência tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), 

sendo certo que garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, indo muito mais além: assegura o direito a uma tutela 

adequada e efetiva. Como se sabe, a antecipação de tutela é o 

adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando 

estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se 

permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, 

normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. Nesse 

sentido, pelo que dispõe o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Feitas tais considerações, analisando as 

razões expendidas na petição inicial, bem como os documentos juntados 

ao feito, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da 

concessão da medida pretendida. Percebe-se das considerações tecidas 

na inicial e dos documentos que a acompanham que o autor padece de 

deformidade em seus membros inferiores e que necessita submeter-se à 

intervenção cirúrgica específica, conforme demonstram os laudos 

médicos acostados às fls. 27/28 e fls. 222/223. Através da leitura do 

laudo médico de fl. 222, percebe-se que a autora ostenta patologia 

descrita como “(...) pé torto a esquerda, com deformidade rígida em 

equino, cavo, varo, supino, várias cicatrizes, necessitando de várias 

correções cirúrgicas devido deformidades complexas, sequela de pé torto 

congênito (...)” sic. Neste passo, importa salientar que na atualidade, pauta 

a tendência dos ordenamentos pelo reconhecimento do ser humano como 

o centro e o fim do Direito. Essa inclinação, encontra-se plasmada pela 

adoção, à guisa de valor básico do Estado Democrático de Direito, da 

dignidade da pessoa humana, que reconhece na dignidade pessoal a 

prerrogativa de todo ser humano em ser respeitado como pessoa, de não 

ser prejudicado em sua existência (a vida, o corpo e a saúde) e de fruir de 

um âmbito existencial próprio. Oportuno frisar, conquanto, que a dignidade 

é fundamento da República Federativa do Brasil, na conformidade do 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, empregada no sentido de 

atributo intrínseco da pessoa humana, de modo a não ser privada dos 

direitos fundamentais que lhe são inerentes e compreendem um conteúdo 

mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa, incidentes 

sobre a sua vida, a sua saúde e integridade física, a sua honra, a suas 

liberdades física e psicológica, o seu nome, a sua imagem e reserva sobre 

a intimidade de sua vida privada. No conteúdo do direito à vida, que se 

instaura com a concepção e constitui a fonte primária de todos os outros 

bens jurídicos, envolvem-se o direito à dignidade da pessoa humana e o 

direito à existência, “o direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender 

a própria vida, de permanecer vivo” (SILVA, José Afonso da. Curso de 
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direito constitucional positivo. Malheiros Editores. 1996. 11ª ed. p195), os 

quais, nos moldes do artigo 170 da Constituição Federal, se sobrepõem ao 

interesse de ordem econômica, cuja finalidade é assegurar a todos 

existência digna, observando, inclusive, a defesa do consumidor. Emerge 

daí, outra vertente de relevo pela qual se espraia a dignidade da pessoa 

humana: a premissa de não ser possível a redução do homem à condição 

de mero objeto do Estado e de terceiros. Veda-se, assim, a “coisificação” 

da pessoa à condição de mero objeto da pretensão contratual, com o 

desrespeito à sua condição de pessoa, tal como se verifica nas hipóteses 

de risco de vida. Assim, tem-se que a referência à dignidade da pessoa 

humana parece conglobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer 

sejam os individuais clássicos, quer sejam os de fundo econômico e 

social; é um princípio de importância ímpar, pois repercute sobre todo o 

ordenamento jurídico. É um mandamento nuclear do sistema, que irradia 

efeitos sobre as outras normas e princípios, vez que a tutela de direitos 

pressupõe que seja respeitada a dignidade do homem. Como mencionado 

alhures, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de 

urgência estão presente no caso em tablado. Isto porque, probabilidade do 

direito alegado pela autora encontra-se retratada nos documentos 

acostados à inicial e à fls. 222 - este datado de 20 de setembro de 2018 -, 

no qual consta expressamente que a autora “(...) Necessita de 

osteotomias em médio pé região medial e lateral, osteossínteses via 

fixação externa, transposição de tendões (tibial posterior, tibial anterior) 

com alongamentos e fixações externa para correção parcial aguda 

(utilizando rapid strutz) e correção programada durante o tratamento, 

utilizando distratores adequados da técnica de externa (...)” sic. Ainda 

quanto ao primeiro requisito para a concessão da tutela de provisório de 

urgência vindicada (probabilidade do direito), importante ressaltar que a 

requerida embasou a negativa em fornecer o material a ser utilizado no 

procedimento cirúrgico, no argumento de que se trata de não previstas no 

rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Todavia, o exame 

acurado da documentação juntada pela requerida em sua contestação, 

mais precisamente o instrumento nominado de “Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde – 2018”, elenca o procedimento denominado 

“CORREÇÃO DE DEFORMIDADES DO PÉ COM FIXADOR EXTERNO 

DINÂMICO - TRATAMENTO CIRÚRGICO” (lauda 27), o que, a toda 

evidência, enquadra-se no tratamento ao qual a autora necessita 

submeter-se. Em sendo assim, a não disponibilização do tratamento 

médico prescrito à autora certamente acarretar-lhe-á prejuízos à saúde, 

na exata medida em que se foi prescrito por profissional da medicina, 

logicamente tem por fim último a melhora da saúde do requerente, e a sua 

não disponibilização implicará em perigo de dano. Ademais, a requerente 

instruiu a exordial com cópia de documento que comprova que a requerida 

negou o fornecimento de material a ser utilizado no procedimento cirúrgico, 

descrito como “KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE” (fl. 24). Diante disso, 

considerando que não se pode dissociar do direito à saúde, o direito à 

dignidade da pessoa humana, finalidade última do princípio da ordem 

jurídica, tem-se por justificado a concessão da tutela de urgência ante a 

não disponibilização e custeio do tratamento médico necessário do qual 

necessita a requerente, posto que presentes o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”, este caracterizado pelo perigo de dano iminente. Com 

o intuito de conferir vigor à fundamentação ora desenvolvida, trago à baila 

a ementa do seguinte julgado. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

ARTROSCÓPICO - NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – 

PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE 

COM BASE EM RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA 

MÍNIMA– IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - 

EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de 

direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, 

reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, 

inciso I). “A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais 

necessários ao procedimento cirúrgico relativos a doença coberta 

revela-se abusiva.” (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017). (destaque nosso) Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência pretendida e DETERMINO que 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a 

autorizar e custear a intervenção cirúrgica prescrita a ISADORA MARÇAL 

DE ABREU pelo médico Miguel Aprelino Alito/CRM 3730, inclusive com o 

fornecimento de todo material a ser utilizado no procedimento, mormente o 

“KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE”, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do 

art. 536, §1º, do NCPC. DA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. De outro vértice, 

antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 14 de fevereiro de 

2019, às 16h00min. Para tanto, INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão, por meio de seus advogados, bem como para que compareçam à 

sessão de mediação ora designada. Na hipótese da sessão restar 

frutífera, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. Após, à conclusão 

para homologação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001435-43.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS, MARIA LUIZA FREITAS DIAS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por MARCOS 

ANTONIO DE CARVALHO DIAS e M. L. F. D. em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Os 

requerentes alegam em sua inicial que, em decorrência de acidente de 

trânsito que vitimou Dayane de Freitas, fazem jus à indenização securitária 

DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser 

partilhada entre ambos. Os autores mencionam que eram companheiro e 

filha da falecida, sendo que a requerida negou administrativamente o 

pagamento ao primeiro, sob o argumento de que restou indemonstrada a 

existência da união estável, e, quanto à segunda, efetuou pagamento 

inferior ao devido, uma vez que não aplicou os índices de reajuste 

monetário. Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando 

preliminar de ( i ) necessidade de retificação da autuação do processo; ( ii 

) ilegitimidade do requerente ante a ausência de provas acerca da alegada 

união estável mantida com Dayane de Freitas; ( iii ) inépcia da exordial 

faca a não juntada de documento essencial, no caso boletim de 

ocorrência; ( iv ) satisfação integral da indenização devida à filha da 

extinta; e ( v ) ausência de apresentação de comprovante de residência. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito. Inicialmente, cumpre ressaltar que não subsiste o 

pedido de retificação da autuação do processo, sob o argumento de que a 

requerida passou a adotar o nome empresarial SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e não mais SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Isto porque, citada alteração 
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não trouxe qualquer prejuízo à sua identificação, tanto é assim que a 

citação aperfeiçoou-se sem qualquer percalço e a defesa foi oferecida 

tempestivamente. No mais, saliento que todas as matérias nominadas pela 

requerida como questões prejudiciais à apreciação do mérito, na realidade 

compreendem o cerne da questão posta em Juízo, devendo, portanto, ser 

analisadas por ocasião da prolação da sentença de mérito. Em sendo 

assim, compulsando os autos, verifica-se que não existem matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 

357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões 

processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide: ( i ) a união estável 

havida entre MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS e Dayane de 

Freitas; e ( ii ) a necessidade da incidência de atualização monetária ao 

valor paga em prol da autora M. L. F. D. No que tange à questão alusiva às 

provas a serem produzidas, considero, em um primeiro momento, que a 

prova oral se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a 

integração e complementação da prova material/documental anexada nos 

autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da referida prova. 

DESIGNO o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal do autor, em observância ao disposto no art. 

342 do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Pontes Lacerda, 25 de outubro 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001435-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. D. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001435-43.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS, MARIA LUIZA FREITAS DIAS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por MARCOS 

ANTONIO DE CARVALHO DIAS e M. L. F. D. em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Os 

requerentes alegam em sua inicial que, em decorrência de acidente de 

trânsito que vitimou Dayane de Freitas, fazem jus à indenização securitária 

DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser 

partilhada entre ambos. Os autores mencionam que eram companheiro e 

filha da falecida, sendo que a requerida negou administrativamente o 

pagamento ao primeiro, sob o argumento de que restou indemonstrada a 

existência da união estável, e, quanto à segunda, efetuou pagamento 

inferior ao devido, uma vez que não aplicou os índices de reajuste 

monetário. Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando 

preliminar de ( i ) necessidade de retificação da autuação do processo; ( ii 

) ilegitimidade do requerente ante a ausência de provas acerca da alegada 

união estável mantida com Dayane de Freitas; ( iii ) inépcia da exordial 

faca a não juntada de documento essencial, no caso boletim de 

ocorrência; ( iv ) satisfação integral da indenização devida à filha da 

extinta; e ( v ) ausência de apresentação de comprovante de residência. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito. Inicialmente, cumpre ressaltar que não subsiste o 

pedido de retificação da autuação do processo, sob o argumento de que a 

requerida passou a adotar o nome empresarial SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e não mais SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Isto porque, citada alteração 

não trouxe qualquer prejuízo à sua identificação, tanto é assim que a 

citação aperfeiçoou-se sem qualquer percalço e a defesa foi oferecida 

tempestivamente. No mais, saliento que todas as matérias nominadas pela 

requerida como questões prejudiciais à apreciação do mérito, na realidade 

compreendem o cerne da questão posta em Juízo, devendo, portanto, ser 

analisadas por ocasião da prolação da sentença de mérito. Em sendo 

assim, compulsando os autos, verifica-se que não existem matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 

357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões 

processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide: ( i ) a união estável 

havida entre MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS e Dayane de 

Freitas; e ( ii ) a necessidade da incidência de atualização monetária ao 

valor paga em prol da autora M. L. F. D. No que tange à questão alusiva às 

provas a serem produzidas, considero, em um primeiro momento, que a 

prova oral se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a 

integração e complementação da prova material/documental anexada nos 

autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da referida prova. 

DESIGNO o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal do autor, em observância ao disposto no art. 

342 do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Pontes Lacerda, 25 de outubro 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000587-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000587-56.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. HOMOLOGO o pedido de desistência em 

relação ao réu JAMES MATTHEW MERRILL. Lado outro, nos termos do art. 

335, §2º, do NCPC, DETERMINO sejam intimados os correqueridos 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA e CARLOS 

NATANIEL WANZELER, por meio de cartas postais, acerca da desistência 

da ação em relação ao réu JAMES MATTHEW MERRILL, oportunidade em 

que passará a fluir o prazo para oferecimento de defesa. INTIMEM-SE via 

DJE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002375-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA SATZKE BARRETO OAB - SP393850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (EXECUTADO)

ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002375-08.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS. EXECUTADO: ARANTES ALIMENTOS LTDA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADO: ADERBAL LUIZ ARANTES 

JUNIOR. Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS, devidamente 

qualificado, em face de ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, também qualificado. Narra o exequente, em síntese, que em 22 

de julho de 2017 firmou com o executado um “Instrumento Particular de 

Transação Judicial”, em que o executado confessou dever para 

exequente o valor de R$ 27.530.486,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e 

trinta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). O pagamento do montante 

acima, conforme acordado, se realizaria através do pagamento de 24 

(vinte e quatro) parcelas semestrais e sucessivas de R$ 1.147.103,58 (um 

milhão, cento e quarenta e sete mil, centro e três reais e cinquenta e oito 

centavos), iniciando-se a primeira no dia 22 de julho de 2018. O 

instrumento previu que, caso não houvesse o pagamento já da primeira 

parcela, haveria o vencimento antecipado da dívida. Informa o exequente 

que o acordo não foi cumprido, pois o executado não efetuou o 

pagamento da primeira parcela e, assim, pleiteia pelo pagamento da dívida 

no valor atualizado de R$ 49.150.074,30 (quarenta e nove milhões, cento e 

cinquenta mil, setenta e quatro reais e trinta centavos). O exequente ainda 

informa que tramita uma Recuperação Judicial de nº. 

0014344-92.2009.8.26.0576 do Grupo Arantes (executado) na 8ª Vara 

Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. O Juízo 

recuperacional determinou a alienação da UPI de Pontes e Lacerda (imóvel 

de matrícula nº. 6.747), visando dar cumprimento ao Plano de 

Recuperação Judicial. Em razão da determinação exarada nos autos da 

recuperação judicial, o exequente requer, nestes autos de execução de 

título extrajudicial, a concessão de tutela de urgência a fim de que seja 

determinada a constrição no imóvel, para viabilizar a sua participação no 

leilão já determinado. Juntou à inicial procuração e documentos. Ao ID nº. 

15871797 determinou-se o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, o que foi cumprido, conforme ID nº. 15943470. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. O STJ assentou o entendimento de que 

o destino do patrimônio da sociedade recuperanda não pode ser afetado 

por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita sua 

recuperação judicial, sob pena de prejudicar seu funcionamento, em 

violação ao princípio da continuidade da empresa. Nesse sentido: CC 

79170/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 19/09/2008; e 

CC 106.768/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 

02/10/2009. No particular, a melhor solução à hipótese é a que foi adotada 

no julgamento, pelo STJ, do AgInt no CC 140.021, Segunda Seção, DJe de 

22/08/2016. Naquela ocasião, decidiu-se que o entendimento consolidado 

da Segunda Seção do STJ – no sentido de que, deferido o pedido de 

recuperação judicial, compete ao Juízo universal analisar e deliberar atos 

constritivos ou de alienação em sede de execução fiscal. No mesmo 

sentido é o posicionamento adotado pelos seguintes precedentes: AgRg 

no AgRg no CC 81.922/RJ, Segunda Seção, DJe de 04/03/2016; EDcl no 

AgRg no CC 137.520/SP, Segunda Seção, DJe de 01/03/2016; AgRg no CC 

141.807/AM, AgRg no CC 136.844/RS, Segunda Seção, DJe de 

31/08/2015. Nesse sentido ainda, colaciono os seguintes precedentes: 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO ORDENADAS PELO JUÍZO 

TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

LIMINAR DEFERIDA. (Conflito de Competência nº 145.755/SP 

(2016/0068215-0), 2ª Seção do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 

10.03.2016, DJe 01.04.2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. LEI Nº 13.034/2014. 

PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXISTÊNCIA DE CONFLITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS 

PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O 

entendimento pacificado no STJ é de que os atos de constrição incidentes 

sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser 

submetidos ao Juízo do soerguimento, sob pena de frustrar o próprio 

procedimento recuperacional, e que, ainda que se trate de execução 

fiscal, esta não se suspende com o deferimento da recuperação, sendo 

obstados, porém, os atos de alienação, cuja competência é privativa do 

Juízo universal, de modo a não prejudicar o cumprimento do plano de 

reorganização da empresa. 2. No julgamento do Agravo Regimental no 

Conflito de Competência nº 136.130/SP, a egrégia Segunda Seção desta 

Corte expressamente, por maioria, entendeu que a edição da Lei nº 

13.043/2014 não altera a jurisprudência deste Tribunal Superior a respeito 

da competência do Juízo da recuperação, sob pena de afronta ao princípio 

da preservação da empresa, inerente ao trâmite do soerguimento. 3. Não 

sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão 

agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do 

julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus 

próprios termos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Conflito de 

Competência nº 141.807/AM (2015/0161663-4), 2ª Seção do STJ, Rel. 

Moura Ribeiro. j. 09.12.2015, DJe 16.12.2015). PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. MONTANTE APURADO POSTERIORMENTE PELA ANEEL. 

CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O Juízo onde se processa a Recuperação 

Judicial é o competente para avaliar o caráter concursal ou extraconcursal 

do crédito objeto de ação de execução proposta em juízo diverso. 2. Os 

valores quantificados em procedimento administrativo perante órgão 

regulador da atividade econômica da empresa, geralmente derivados de 

obrigações anteriores à data do pedido de recuperação judicial, quando 

objeto de liquidação, devem ser recebidos dentro do procedimento 

recuperatório em igualdade com todos aqueles oriundos de credores da 

mesma espécie. 3. Com a edição da Lei nº 11.101, de 2005, respeitadas 

as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o 

respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como 

alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos 

apurados em outros órgãos, ainda que tenha ocorrido a constrição de 

bens do devedor. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no 

Conflito de Competência nº 136.508/PA (2014/0263031-5), 2ª Seção do 

STJ, Rel. João Otávio de Noronha. j. 12.08.2015, DJE 20.08.2015). 

Importante se faz mencionar ainda o teor da Súmula nº 480 do Superior 

Tribunal de Justiça: O juízo da recuperação judicial não é competente para 

decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de 

recuperação da empresa. Haja vista que, conforme informado pelo próprio 

exequente, e demonstrado através da decisão carreada aos autos, 

proferia pelo juízo recuperacional, que o imóvel em que se busca a 

constrição foi abrangido pelo plano de recuperação da empresa, este juízo 

é nitidamente incompetente para determinar tal constrição, cabendo ao 

juízo da recuperação judicial decidir. Isto posto, consoante art. 64, §1º, do 

NCPC, DECLARO a incompetência deste juízo para processar o presente 

feito, pelos fundamentos acima expostos. INTIME-SE via DJE. Decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa destes autos 

ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de 

São Paulo, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição. Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157768 Nr: 11744-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unialimentar Comércio e Serviços de Alimentos 

LTDA

 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): UNIALIMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 09291082004809. 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 UNIALIMENTAR 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA, 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: 610/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 3.303,15 - Valor Atualizado: R$ 3.303,15 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de ref. 19, 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 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, 23 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150552 Nr: 8248-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

391,09 (trezentos e noventa e um reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 30. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$ 84,87 (oitenta e quatro reais e oitenta 

e sete centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 306,22 

(trezentos e seis reais e vinte e dois centavos) para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147607 Nr: 6860-05.2017.811.0013

 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 do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149012 Nr: 7438-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122754 Nr: 4762-81.2016.811.0013

 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: Sirlei Borges de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165810 Nr: 3080-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural da Agricultura 

Familiar Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, DETERMINO seja oficiado ao 

Banco SICREDI para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

Juízo a eventual existência de crédito financeiro depositado junto à 

conta-capital nº. 32.0307, agência 0805, em nome de ARISTIDES DE 

LANA, portador do CPF nº. 352.691.381-15, sob pena de o responsável 

incorrer em crime de desobediência.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80275 Nr: 2356-29.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita de Jesus Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154443 Nr: 10144-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco 

reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do CPC.Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32726 Nr: 200-78.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo Ltda, José Carlos Bento, Antonio 

Monteiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano V. Braga & Cia Ltda., Marcelo Dusso 

Vasconcelos Braga, Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7.877, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - OAB:8697/MT, 

Mauricio de Carvalho - OAB:10.052A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 200-78.2006.811.0013

Código nº 32726

Vistos.

INDEFIRO o pedido de expedição de certidão de objeto e pé, uma vez que 

sua obtenção independe de determinação judicial, devendo a parte 

interessada formular pedido diretamente à secretaria do juízo e comprovar 

o recolhimento da taxa judiciária devida, a teor do art. 383 e seguintes da 

CNGC.

No mais, DEFIRO o pedido de alteração do nome do causídico no Sistema 

Apolo e no Cartório Distribuidor, a fim de passe a constar a grafia correta 

de OBADIAS COUTINHO DOS REIS.

Para tanto, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

proceda às alterações necessárias à retificação do nome do i. advogado 

OBADIAS COUTINHO DOS REIS.

Após, INTIME-SE o interessado, na pessoa de seu advogado, de que os 

autos do processo permanecerão durante 15 (quinze) dias à sua 

disposição na secretaria do juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda, para a obtenção de cópias e adoção das demais providências 

que considerar pertinentes.

Ao término do prazo acima estabelecido, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, PROMOVENDO-SE as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 2143-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dilma Lopes Pinto, Maria Aparecida Maia, Dionel 

Boraschi do Nascimento., Marcia Andrade da Silva Soares, Antonio de 

Paula, Ailton Adão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2143-23.2012.811.0013

Cód. nº. 80106

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por DILMA LOPES 

PINTO E OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado às fls. 227/240.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, 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.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvarás, para a realização do pagamento da quantia em 

dinheiro equivalente a:

I – R$ 7.777,40 (sete mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta 

centavos) em benefício de Dionel Boraschi de Paula, observando-se os 

dados bancários à fl. 242 e;

II – R$ 3.333,17 (três mil, trezentos e trinta e três reais e dezessete 

centavos) em benefício de Luzia de Jesus Dornela, observando-se os 

dados bancários à fl. 242.

Por fim, 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.
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Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160580 Nr: 700-27.2018.811.0013

 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: Benedito Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUFINA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo advogado 

da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Ademais, DECLARO encerrada a instrução processual. Por 

consequência, ABRA-SE vista dos autos às partes para que apresentem, 

no prazo simultâneo de 15 (quinze) dias, memoriais finais escritos.

d) Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156836 Nr: 11233-79.2017.811.0013

 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: Silvania Alves Kloppel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor da 

autora SILVANA ALVES KLOPPEL, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data do indeferimento administrativo, qual seja, 25 de outubro de 2017 (fl. 

20)...b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de 

AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data 

da apresentação do laudo pericial, qual seja, 2 de agosto de 2018 (fls. 

65/69), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional...c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE...Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurada: SILVANA ALVES 

KLOPPEL; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data do indeferimento 

administrativo: 25 de outubro de 2017; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 2 de agosto de 2018.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158081 Nr: 11850-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, 

consequentemente, DECLARO constituído de pleno direito o titulo 

executivo judicial, no valor de R$ 14.461,46 (quatorze mil, quatrocentos e 

sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), relativamente ao valor 

oriundo com a operação do cartão de crédito, devendo o processo seguir 

observando o procedimento estatuído pelo Título II do Livro I da Parte 

Especial do Código de Processo Civil, no que for cabível, “ex vi” do art. 

702, §8º, do NCPC.DEFIRO a gratuidade da justiça em favor do 

embargante, ora assistido pela Defensoria Pública, na forma do art. 98 do 

NCPC.CONDENO o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios 

já fixados por ocasião do despacho inicial, todavia, majorado ao patamar 

de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, inciso I a IV, do NCPC, ressalvando-se que tais verbas ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, “ex vi” do art. 98, §3º, do mesmo 

“codex”.CONDENO o embargado ao pagamento dos honorários 

advocatícios de sucumbência no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, inciso I a IV, do 

NCPC.CONDENO as partes ao pagamento das despesas processuais, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, nos termos do 

art. 86, “caput”, do NCPC, ressalvando que em relação ao embargante a 

exigibilidade de tais verbas ficará sob condição suspensiva por ser 

beneficiário da gratuidade da justiça.Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144192 Nr: 5335-85.2017.811.0013

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 2921-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por VALDO 

RIBEIRO DA SILVA em desfavor do TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 

S/A.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 179, o executado comprovou o 

depósito da integralidade da quantia objeto da condenação, tendo o 

exequente pugnado, por consequência, à fl. 186, pela expedição do alvará 

para levantamento.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se através da manifestação das partes já ter sido quitado o 

montante objeto da condenação deste juízo. Dessa forma, tomando-se em 

consideração que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC, bem como conclui-se, 

a toda evidência, inexistir débito remanescente, de sorte que, em face da 

existência de prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones 

dos arts. 313 a 326 do CC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, 

o fazendo com resolução do mérito o presente processo executivo, em 

decorrência do pagamento do débito.

Condeno o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias

INTIMEM-SE via DJE.

Preclusas as vias recursais em relação à presente sentença, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia 

depositada no feito em favor do exequente, nos termos dos dados 

bancários informados em ref. 71.

Na sequência, inexistindo requerimentos por parte dos interessados, 

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, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133602 Nr: 733-51.2017.811.0013

 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: João Manoel 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:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82013 Nr: 4253-92.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais P.L.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - OAB:

 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$ 

1.001,78, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 105 e 

verso. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 500,89 

para recolhimento da guia de custas e 500,89 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.: 153822 Nr: 9811-69.2017.811.0013

 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: Evaito Souza Vieira

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício do 

autor Evaito Souza Vieira, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício, qual seja, 31 de dezembro de 2008 (fl. 47). b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 27 de julho de 2018 (fls. 96/99), inclusive, com 

direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional.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 no prazo de 30 (trinta) dias.EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito...Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: EVAITO SOUZA VIEIRA; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário de benefício; data da cessação do benefício: 31 de 

dezembro de 2008; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da apresentação 

do laudo pericial: 27 de julho de 2018.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156567 Nr: 11086-53.2017.811.0013

 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: JOÃO SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152485 Nr: 9190-72.2017.811.0013

 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: Jose Luiz Pereira dos Santos
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 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 devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101981 Nr: 2912-26.2015.811.0013

 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: José Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82013 Nr: 4253-92.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais P.L.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - OAB:

 Autos do processo nº 4253-92.2012.811.0013

Código nº 82013

Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 91 para suspender o processo no prazo de 1 

(um) ano, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário 

Nacional.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a União (Fazenda Nacional), na forma 

prevista no item 2.8.1.6 da CNGC, para requerer o que de direito, em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002469-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IMPETRADO)

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002469-53.2018.8.11.0013. IMPETRANTE: 

LUCAS SANTOS OLIVEIRA. IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. IMPETRADO: GERENTE EXECUTIVO DO INSS. Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LUCAS SANTOS 

OLIVEIRA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Narra o impetrante, em síntese, que foi vítima de um 

acidente automobilístico, precisando amputar o membro inferior esquerdo. 

Em decorrência dos danos sofridos, encontra-se incapacitado, por prazo 

indeterminado, para o exercício de atividade laborativa. Diante da 

incapacidade laborativa, requereu junto à agência do INSS o benefício de 

auxílio doença, que agendou a perícia médica para o dia 12 de novembro 

de 2018. Assim, alega o impetrante que não pode aguardar até a data da 

realização da perícia, pois necessita receber o benefício urgentemente, 

uma vez que não possui outra fonte de renda. Portanto, requereu 

liminarmente a concessão da segurança a fim de que o impetrado implante 

o benefício previdenciário em prol do impetrante, desde 26 de setembro de 

2018, data em que ocorreu o acidente. Juntou à inicial procuração e 

documentos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. À luz do art. 

109, VIII, da Constituição da República de 1988, compete aos juízes 

federais processar e julgar os mandados de segurança e os 

"habeas-data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 

competência dos Tribunais Federais. Essa atribuição não é afastada pela 

exceção contida no §3º do mesmo artigo (jurisdição federal delegada aos 

Juízes de Direito para causas em que for parte o INSS e o segurado). No 

que toca ao tema, o e. Superior Tribunal, no âmbito da 1ª e 2ª Seções, tem 

perfilhado entendimento no sentido de que a competência, nas hipóteses 

de mandado de segurança, é estabelecida em função da natureza da 

autoridade impetrada, conforme se vê dos seguintes arestos a seguir 

ementados: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO A AUTORIDADE 

COATORA FEDERAL. ART. 109, III, DA CF. COMPETÊNCIA RATIONAE 

PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A competência para julgar mandado 

de segurança impetrado contra ato de autoridade federal é da justiça 

federal, a teor do art. 109, VIII, da CF. 2. "A regra que confere 

competência à Justiça Federal para julgamento de mandado de segurança 

de autoridade federal não se submete à permissão constitucional de 

delegação à Justiça Estadual comum do art. 109, § 3º da Constituição 

Federal de 1988, quando inexistir Vara Federal no local de domicílio do 

Autor, porque se trata de competência rationae personae de natureza 

absoluta e indelegável" (CC 85.217/PE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, DJ 29/10/2007, p. 173). 3. Conflito conhecido para declarar a 

competência da Justiça Federal. (CC 135.905/CE, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 10/04/2015). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO 

DA PETROBRAS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO CONHECIDO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia acerca 

da definição de qual o Juízo competente para processar e julgar mandado 

de segurança interposto contra ato de dirigente de Sociedade de 

Economia Mista visando a seleção e contratação de empregado público. 2. 

A jurisprudência dominante no âmbito da Primeira Seção do STJ tem-se 

manifestado no sentido de que, em mandado de segurança, a competência 

é estabelecida em função da natureza da autoridade impetrada (ratione 

auctoritatis), considerando, para esse efeito, aquela indicada na petição 

inicial. Desse modo, será da competência federal quando a autoridade 

indicada como coatora for federal (CF, art. 109, VIII), assim considerado o 

dirigente de pessoa jurídica de direito privado que pratica ato no exercício 

de delegação do poder público federal. Nesse sentido: CC 37.912/RS, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 15/9/2003. 3. Considerando-se que a 

eliminação de candidato a processo seletivo público é ato imputado ao 

Presidente da Comissão de Concursos da Petrobras, autoridade 

pertencente à sociedade de economia mista, investida na função delegada 

federal, o mandado de segurança deverá ser processado e julgado pela 

Justiça Federal. Precedentes: AgRg no CC 112.642, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, Dje 16/2/2011 e CC 94.482/PA, Rel. Ministro 

Castro Meira, Primeira Seção, DJe 16/6/2008. 4. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no CC 97.899/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Seção, julgado em 08/06/2011, DJe 17/06/2011). Também é 

pacífica a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

mesmo sentido, consoante o seguinte precedente: “CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. 

COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 216 DO 

TFR. JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA E DOS 

ATOS DECISÓRIOS APÓS A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. 

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 1. Aos juízes federais 

compete processar e julgar mandados de segurança contra ato de 

autoridade federal relativamente a benefícios previdenciários, ainda que 

em comarca que não seja sede de juízo federal. 2. A sentença, na 

espécie, tendo sido proferida pelo juízo estadual da comarca de 

Orizona-GO, foi proferida por autoridade incompetente, à luz da Súmula 

216 do extinto TFR (precedentes). 3. Merece provimento o apelo e a 
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remessa oficial para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 

Comarca de Orizona/GO para julgar este mandamus, declarar a nulidade 

da sentença proferida, assim como de todos os atos após a notificação da 

autoridade coatora, e determinar a remessa destes autos para uma das 

Varas da Seção Judiciária de Goiânia/GO. 4. Apelação e remessa oficial 

providas”. (AMS 0074823-42.2011.4.01.9199/GO, Rel. Juiz Federal 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA [CONV.], T2/TRF1, e-DJF1 de 20/09/2013). 

Infere-se dos precedentes acima colacionados, que, de fato, a regra de 

competência da Justiça Federal, para julgamento de mandado de 

segurança de autoridade federal, não se amolda à delegação autorizada 

pelo art. 109, § 3º, da Constituição Federal de 1988. Isto posto, consoante 

art. 64, §1º, do NCPC, DECLARO a incompetência deste juízo para 

processar o presente mandado de segurança, haja vista a incidência do 

disposto no art. 109, VIII, da Constituição da República. INTIME-SE via DJE. 

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa 

destes autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, Estado 

de Mato Grosso, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição. Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002487-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

JOSE AUGUSTO PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

JESSICA PINHEIRO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAYME DE FARIA MELO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002487-74.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES. AUTOR: 

ROSANA CRISTINA PINHEIRO GONCALVES. AUTOR: JESSICA PINHEIRO 

GONCALVES. AUTOR: JOSE AUGUSTO PINHEIRO GONCALVES. RÉU: 

ADJAYME DE FARIA MELO. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos 

arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir 

pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15h00min. Na hipótese 

da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 24 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013 AUTOR(A): 

ISADORA MARCAL DE ABREU REPRESENTANTE: ANDRIA CRISTINA 

MARCAL RÉU: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. ISADORA MARÇAL DE ABREU, representada por sua 

genitora ANDRIA CRISTINA MARÇAL, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados. 

Aduz a autora que mantém vínculo jurídico com a requerida, decorrente da 

contratação de seguro-saúde. Menciona que ao necessitar da utilização 

dos serviços contratados, especificamente para a realização de 

procedimento cirúrgico para correção de deformidade em membros 

inferiores, a requerida negou o fornecimento de material a ser utilizado na 

realização da cirurgia prescrita pelo médico, material este descrito como 

“KIT TRUE-LOK PLUS PARA GRAVE”. Por estes argumentos, pugnou pela 

concessão de tutela provisória de urgência para compelir a requerida a 

fornecer o material a ser utilizado no ato cirúrgico, bem como a 

compensar-lhe monetariamente o prejuízo imaterial experimentado, além da 

inversão do ônus probatório e da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Juntou os documentos de fls. 21/38. Em 

decisão de fls. 39/42 o pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência foi indeferido, sob o argumento de que não fora demonstrada a 

urgência na realização do procedimento cirúrgico vindicado. No mais, 

deferiu-se em prol da autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 

49/69, alegando, em apertada síntese, que ( i ) a petição inicial é inepta, 

uma vez que a autora não especificou a cláusula contratual que pretende 

seja declarada nula; ( ii ) a cobertura contratual não prevê intervenções 

não previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, não 

havendo, portanto, descumprimento contratual; ( iii ) os documentos 

confeccionados por profissional da saúde são datados dos anos de 2016 

e 2017, logo, por não serem contemporâneos ao ajuizamento da ação 

judicial, não teriam eficácia para comprovar o atual estado de saúde da 

requerente. No mais, a requerida tece argumentos acerca da inexistência 

de dano extrapatrimonial e sobre eventual quantificação em caso de 

condenação. Acostou aos autos os documentos de fls. 70/215. Na 

sequência, a autora apresentou novos documentos e reiterou o pedido de 

concessão da tutela provisória de urgência (fls. 218/223). Por fim, o 

Ministério Público pugnou pela designação de audiência de conciliação, 

consoante manifestação de fl. 224. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. DA INÉPCIA DA INICIAL. Com relação à arguição de inépcia da 

exordial tenho que a arguição deve ser rejeitada, porquanto analisando os 

termos da peça vestibular, verifica-se que a mesma traz uma clara 

narrativa fática, tornando facilmente perceptível a exata prestação 

jurisdicional então invocada. Logo, vislumbra-se que na inicial foram 

narrados a causa de pedir e o pedido de caráter indenizatório, de forma 

que a requerida, bem compreendendo a base da demanda, exercitou a 

sua defesa de acordo com o due process of law, tanto é certo que 

defendeu a validade integral do contrato, mormente da cláusula que exclui 

da cobertura contratual intervenções não previstas no rol de 

procedimentos e eventos de saúde da ANS. Diante destes argumentos, 

RECHAÇO a preliminar de inépcia da petição inicial. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO. É entendimento pacificado na jurisprudência pátria 

que as administradoras de planos de saúde sujeitam-se às regras legais 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete da 
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Súmula nº. 469 do STJ e dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE 

ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE 

MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula nº 469 do STJ). 

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. “Lídima a 

cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por 

aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, 

todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, 

constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de 

doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior 

do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e 

à vida” (STJ - REsp 466.667/SP). Configura a indenização por dano moral 

a indevida a recusa pela operadora de plano de saúde em cobrir 

financeiramente o tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente 

obrigada, sendo redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e 

com posterior restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. 

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral 

por responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405).” (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE 

SAÚDE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - PRAZO DE CARÊNCIA CUMPRIDO - RECUSA INJUSTIFICADA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - RELAÇÃO 

CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE MODIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL DEVIDA - 

ARTIGO 85, § 1º DO NCPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.De 

acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde. 

2.Ressalta-se que os limites da carência do plano de saúde estão 

estabelecidos na Lei 9.656/98. Em regra, diante do princípio da autonomia 

privada, a carência deve ser cumprida, pois o contrato faz lei entre as 

partes, não sendo aplicável apenas nos casos de urgência e emergência. 

3.Na hipótese, verifica-se que quando do pedido da solicitação médica 

(08/03/2016), conforme guia médica de fl. 65, já havia transcorrido o 

período de carência para a realização dos procedimentos, o que 

demonstra a conduta abusiva da Recorrente que recusou indevidamente a 

realização dos procedimentos solicitados pela Apelada, fato que justifica o 

dever de indenizar. 4.A fixação da indenização por danos morais pauta-se 

nas condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, no caráter 

reparatório e pedagógico da condenação, na extensão do dano sofrido, 

sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso concreto, a verba 

indenizatória deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5.Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os juros de 

mora, nos casos de relação contratual, incide a partir da citação. 6.Tendo 

em vista a reforma parcial da sentença, bem como que esta foi proferida 

na vigência do novo CPC, aplico a regra do seu artigo 85, § 1º, de modo 

que condeno a Apelada, ao pagamento dos honorários recursais, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, os quais ficarão 

suspensos, tendo em vista a Recorrida ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos moldes do artigo 98, § 3º do novo CPC.” (Ap 22884/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – 

DIVERGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAS ENTRE O MEDICO E A 

OPERADORA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – 

NATUREZA CONSUMERISTA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – 

INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PAGAMENTO DE 

CUSTAS – AUTARQUIA - ISENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. 2. A Súmula 469 do STJ 

estabelece" Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de Saúde". 3.[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de 

sucumbência em favor desta entidade quando vencido o Estado, por ser a 

Defensoria Pública órgão dessa pessoa jurídica de direito público interno, 

ocorrendo confusão entre credor e devedor.(Apelação / Remessa 

Necessária 2925/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado 

no DJE 09/03/2017)”. 4. Por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 

7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, a 

Autarquia é isenta de custas e despesas processuais. 5. Recurso 

parcialmente provido.” (Ap 11274/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) Em assim sendo, a 

relação jurídica existente entre as partes litigantes subsume-se às regras 

previstas na Lei nº. 8.078/1990, inclusive no tocante à inversão do ônus 

probatório. Isto posto, INVERTO o ônus probatório, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. De partida, cumpre salientar que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela foi indeferido por este Juízo sob o fundamento de que a 

falta de contemporaneidade entre os atestados médicos que informavam o 

estado de saúde da requerente e a data do aforamento da presente 

demanda judicial, impedia que fosse vislumbrada a urgência para o 

deferimento do pleito. Todavia, após o oferecimento da contestação e dos 

novos documentos trazidos aos autos pela autora modificaram 

substancialmente o panorama outrora existente. Pois bem. O instituto da 

tutela de urgência tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), 

sendo certo que garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, indo muito mais além: assegura o direito a uma tutela 

adequada e efetiva. Como se sabe, a antecipação de tutela é o 

adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando 

estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se 

permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, 

normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. Nesse 

sentido, pelo que dispõe o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Feitas tais considerações, analisando as 

razões expendidas na petição inicial, bem como os documentos juntados 

ao feito, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da 

concessão da medida pretendida. Percebe-se das considerações tecidas 

na inicial e dos documentos que a acompanham que o autor padece de 

deformidade em seus membros inferiores e que necessita submeter-se à 

intervenção cirúrgica específica, conforme demonstram os laudos 

médicos acostados às fls. 27/28 e fls. 222/223. Através da leitura do 

laudo médico de fl. 222, percebe-se que a autora ostenta patologia 

descrita como “(...) pé torto a esquerda, com deformidade rígida em 

equino, cavo, varo, supino, várias cicatrizes, necessitando de várias 

correções cirúrgicas devido deformidades complexas, sequela de pé torto 

congênito (...)” sic. Neste passo, importa salientar que na atualidade, pauta 

a tendência dos ordenamentos pelo reconhecimento do ser humano como 

o centro e o fim do Direito. Essa inclinação, encontra-se plasmada pela 

adoção, à guisa de valor básico do Estado Democrático de Direito, da 

dignidade da pessoa humana, que reconhece na dignidade pessoal a 

prerrogativa de todo ser humano em ser respeitado como pessoa, de não 

ser prejudicado em sua existência (a vida, o corpo e a saúde) e de fruir de 

um âmbito existencial próprio. Oportuno frisar, conquanto, que a dignidade 

é fundamento da República Federativa do Brasil, na conformidade do 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, empregada no sentido de 

atributo intrínseco da pessoa humana, de modo a não ser privada dos 

direitos fundamentais que lhe são inerentes e compreendem um conteúdo 

mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa, incidentes 

sobre a sua vida, a sua saúde e integridade física, a sua honra, a suas 

liberdades física e psicológica, o seu nome, a sua imagem e reserva sobre 

a intimidade de sua vida privada. No conteúdo do direito à vida, que se 

instaura com a concepção e constitui a fonte primária de todos os outros 

bens jurídicos, envolvem-se o direito à dignidade da pessoa humana e o 

direito à existência, “o direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender 

a própria vida, de permanecer vivo” (SILVA, José Afonso da. Curso de 
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direito constitucional positivo. Malheiros Editores. 1996. 11ª ed. p195), os 

quais, nos moldes do artigo 170 da Constituição Federal, se sobrepõem ao 

interesse de ordem econômica, cuja finalidade é assegurar a todos 

existência digna, observando, inclusive, a defesa do consumidor. Emerge 

daí, outra vertente de relevo pela qual se espraia a dignidade da pessoa 

humana: a premissa de não ser possível a redução do homem à condição 

de mero objeto do Estado e de terceiros. Veda-se, assim, a “coisificação” 

da pessoa à condição de mero objeto da pretensão contratual, com o 

desrespeito à sua condição de pessoa, tal como se verifica nas hipóteses 

de risco de vida. Assim, tem-se que a referência à dignidade da pessoa 

humana parece conglobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer 

sejam os individuais clássicos, quer sejam os de fundo econômico e 

social; é um princípio de importância ímpar, pois repercute sobre todo o 

ordenamento jurídico. É um mandamento nuclear do sistema, que irradia 

efeitos sobre as outras normas e princípios, vez que a tutela de direitos 

pressupõe que seja respeitada a dignidade do homem. Como mencionado 

alhures, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de 

urgência estão presente no caso em tablado. Isto porque, probabilidade do 

direito alegado pela autora encontra-se retratada nos documentos 

acostados à inicial e à fls. 222 - este datado de 20 de setembro de 2018 -, 

no qual consta expressamente que a autora “(...) Necessita de 

osteotomias em médio pé região medial e lateral, osteossínteses via 

fixação externa, transposição de tendões (tibial posterior, tibial anterior) 

com alongamentos e fixações externa para correção parcial aguda 

(utilizando rapid strutz) e correção programada durante o tratamento, 

utilizando distratores adequados da técnica de externa (...)” sic. Ainda 

quanto ao primeiro requisito para a concessão da tutela de provisório de 

urgência vindicada (probabilidade do direito), importante ressaltar que a 

requerida embasou a negativa em fornecer o material a ser utilizado no 

procedimento cirúrgico, no argumento de que se trata de não previstas no 

rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Todavia, o exame 

acurado da documentação juntada pela requerida em sua contestação, 

mais precisamente o instrumento nominado de “Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde – 2018”, elenca o procedimento denominado 

“CORREÇÃO DE DEFORMIDADES DO PÉ COM FIXADOR EXTERNO 

DINÂMICO - TRATAMENTO CIRÚRGICO” (lauda 27), o que, a toda 

evidência, enquadra-se no tratamento ao qual a autora necessita 

submeter-se. Em sendo assim, a não disponibilização do tratamento 

médico prescrito à autora certamente acarretar-lhe-á prejuízos à saúde, 

na exata medida em que se foi prescrito por profissional da medicina, 

logicamente tem por fim último a melhora da saúde do requerente, e a sua 

não disponibilização implicará em perigo de dano. Ademais, a requerente 

instruiu a exordial com cópia de documento que comprova que a requerida 

negou o fornecimento de material a ser utilizado no procedimento cirúrgico, 

descrito como “KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE” (fl. 24). Diante disso, 

considerando que não se pode dissociar do direito à saúde, o direito à 

dignidade da pessoa humana, finalidade última do princípio da ordem 

jurídica, tem-se por justificado a concessão da tutela de urgência ante a 

não disponibilização e custeio do tratamento médico necessário do qual 

necessita a requerente, posto que presentes o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”, este caracterizado pelo perigo de dano iminente. Com 

o intuito de conferir vigor à fundamentação ora desenvolvida, trago à baila 

a ementa do seguinte julgado. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

ARTROSCÓPICO - NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – 

PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE 

COM BASE EM RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA 

MÍNIMA– IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - 

EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de 

direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, 

reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, 

inciso I). “A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais 

necessários ao procedimento cirúrgico relativos a doença coberta 

revela-se abusiva.” (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017). (destaque nosso) Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência pretendida e DETERMINO que 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a 

autorizar e custear a intervenção cirúrgica prescrita a ISADORA MARÇAL 

DE ABREU pelo médico Miguel Aprelino Alito/CRM 3730, inclusive com o 

fornecimento de todo material a ser utilizado no procedimento, mormente o 

“KIT TRUE – LOK PLUS PARA GRAVE”, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do 

art. 536, §1º, do NCPC. DA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. De outro vértice, 

antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 14 de fevereiro de 

2019, às 16h00min. Para tanto, INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão, por meio de seus advogados, bem como para que compareçam à 

sessão de mediação ora designada. Na hipótese da sessão restar 

frutífera, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. Após, à conclusão 

para homologação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001435-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. D. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001435-43.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS, MARIA LUIZA FREITAS DIAS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por MARCOS 

ANTONIO DE CARVALHO DIAS e M. L. F. D. em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Os 

requerentes alegam em sua inicial que, em decorrência de acidente de 

trânsito que vitimou Dayane de Freitas, fazem jus à indenização securitária 

DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser 

partilhada entre ambos. Os autores mencionam que eram companheiro e 

filha da falecida, sendo que a requerida negou administrativamente o 

pagamento ao primeiro, sob o argumento de que restou indemonstrada a 

existência da união estável, e, quanto à segunda, efetuou pagamento 

inferior ao devido, uma vez que não aplicou os índices de reajuste 

monetário. Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando 

preliminar de ( i ) necessidade de retificação da autuação do processo; ( ii 

) ilegitimidade do requerente ante a ausência de provas acerca da alegada 

união estável mantida com Dayane de Freitas; ( iii ) inépcia da exordial 

faca a não juntada de documento essencial, no caso boletim de 

ocorrência; ( iv ) satisfação integral da indenização devida à filha da 

extinta; e ( v ) ausência de apresentação de comprovante de residência. É 

o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito. Inicialmente, cumpre ressaltar que não subsiste o 

pedido de retificação da autuação do processo, sob o argumento de que a 

requerida passou a adotar o nome empresarial SEGURADORA LÍDER DO 
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CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e não mais SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Isto porque, citada alteração 

não trouxe qualquer prejuízo à sua identificação, tanto é assim que a 

citação aperfeiçoou-se sem qualquer percalço e a defesa foi oferecida 

tempestivamente. No mais, saliento que todas as matérias nominadas pela 

requerida como questões prejudiciais à apreciação do mérito, na realidade 

compreendem o cerne da questão posta em Juízo, devendo, portanto, ser 

analisadas por ocasião da prolação da sentença de mérito. Em sendo 

assim, compulsando os autos, verifica-se que não existem matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 

357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões 

processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide: ( i ) a união estável 

havida entre MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS e Dayane de 

Freitas; e ( ii ) a necessidade da incidência de atualização monetária ao 

valor paga em prol da autora M. L. F. D. No que tange à questão alusiva às 

provas a serem produzidas, considero, em um primeiro momento, que a 

prova oral se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a 

integração e complementação da prova material/documental anexada nos 

autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da referida prova. 

DESIGNO o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal do autor, em observância ao disposto no art. 

342 do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Pontes Lacerda, 25 de outubro 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002375-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA SATZKE BARRETO OAB - SP393850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (EXECUTADO)

ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002375-08.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS. EXECUTADO: ARANTES ALIMENTOS LTDA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADO: ADERBAL LUIZ ARANTES 

JUNIOR. Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS, devidamente 

qualificado, em face de ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, também qualificado. Narra o exequente, em síntese, que em 22 

de julho de 2017 firmou com o executado um “Instrumento Particular de 

Transação Judicial”, em que o executado confessou dever para 

exequente o valor de R$ 27.530.486,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e 

trinta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). O pagamento do montante 

acima, conforme acordado, se realizaria através do pagamento de 24 

(vinte e quatro) parcelas semestrais e sucessivas de R$ 1.147.103,58 (um 

milhão, cento e quarenta e sete mil, centro e três reais e cinquenta e oito 

centavos), iniciando-se a primeira no dia 22 de julho de 2018. O 

instrumento previu que, caso não houvesse o pagamento já da primeira 

parcela, haveria o vencimento antecipado da dívida. Informa o exequente 

que o acordo não foi cumprido, pois o executado não efetuou o 

pagamento da primeira parcela e, assim, pleiteia pelo pagamento da dívida 

no valor atualizado de R$ 49.150.074,30 (quarenta e nove milhões, cento e 

cinquenta mil, setenta e quatro reais e trinta centavos). O exequente ainda 

informa que tramita uma Recuperação Judicial de nº. 

0014344-92.2009.8.26.0576 do Grupo Arantes (executado) na 8ª Vara 

Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. O Juízo 

recuperacional determinou a alienação da UPI de Pontes e Lacerda (imóvel 

de matrícula nº. 6.747), visando dar cumprimento ao Plano de 

Recuperação Judicial. Em razão da determinação exarada nos autos da 

recuperação judicial, o exequente requer, nestes autos de execução de 

título extrajudicial, a concessão de tutela de urgência a fim de que seja 

determinada a constrição no imóvel, para viabilizar a sua participação no 

leilão já determinado. Juntou à inicial procuração e documentos. Ao ID nº. 

15871797 determinou-se o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, o que foi cumprido, conforme ID nº. 15943470. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. O STJ assentou o entendimento de que 

o destino do patrimônio da sociedade recuperanda não pode ser afetado 

por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita sua 

recuperação judicial, sob pena de prejudicar seu funcionamento, em 

violação ao princípio da continuidade da empresa. Nesse sentido: CC 

79170/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 19/09/2008; e 

CC 106.768/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 

02/10/2009. No particular, a melhor solução à hipótese é a que foi adotada 

no julgamento, pelo STJ, do AgInt no CC 140.021, Segunda Seção, DJe de 

22/08/2016. Naquela ocasião, decidiu-se que o entendimento consolidado 

da Segunda Seção do STJ – no sentido de que, deferido o pedido de 

recuperação judicial, compete ao Juízo universal analisar e deliberar atos 

constritivos ou de alienação em sede de execução fiscal. No mesmo 

sentido é o posicionamento adotado pelos seguintes precedentes: AgRg 

no AgRg no CC 81.922/RJ, Segunda Seção, DJe de 04/03/2016; EDcl no 

AgRg no CC 137.520/SP, Segunda Seção, DJe de 01/03/2016; AgRg no CC 

141.807/AM, AgRg no CC 136.844/RS, Segunda Seção, DJe de 

31/08/2015. Nesse sentido ainda, colaciono os seguintes precedentes: 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO ORDENADAS PELO JUÍZO 

TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

LIMINAR DEFERIDA. (Conflito de Competência nº 145.755/SP 

(2016/0068215-0), 2ª Seção do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 

10.03.2016, DJe 01.04.2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. LEI Nº 13.034/2014. 

PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXISTÊNCIA DE CONFLITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS 

PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O 

entendimento pacificado no STJ é de que os atos de constrição incidentes 

sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser 

submetidos ao Juízo do soerguimento, sob pena de frustrar o próprio 

procedimento recuperacional, e que, ainda que se trate de execução 

fiscal, esta não se suspende com o deferimento da recuperação, sendo 

obstados, porém, os atos de alienação, cuja competência é privativa do 

Juízo universal, de modo a não prejudicar o cumprimento do plano de 

reorganização da empresa. 2. No julgamento do Agravo Regimental no 

Conflito de Competência nº 136.130/SP, a egrégia Segunda Seção desta 

Corte expressamente, por maioria, entendeu que a edição da Lei nº 

13.043/2014 não altera a jurisprudência deste Tribunal Superior a respeito 

da competência do Juízo da recuperação, sob pena de afronta ao princípio 

da preservação da empresa, inerente ao trâmite do soerguimento. 3. Não 

sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão 

agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do 

julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus 

próprios termos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Conflito de 

Competência nº 141.807/AM (2015/0161663-4), 2ª Seção do STJ, Rel. 

Moura Ribeiro. j. 09.12.2015, DJe 16.12.2015). PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL. MONTANTE APURADO POSTERIORMENTE PELA ANEEL. 

CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O Juízo onde se processa a Recuperação 

Judicial é o competente para avaliar o caráter concursal ou extraconcursal 

do crédito objeto de ação de execução proposta em juízo diverso. 2. Os 

valores quantificados em procedimento administrativo perante órgão 

regulador da atividade econômica da empresa, geralmente derivados de 

obrigações anteriores à data do pedido de recuperação judicial, quando 

objeto de liquidação, devem ser recebidos dentro do procedimento 

recuperatório em igualdade com todos aqueles oriundos de credores da 

mesma espécie. 3. Com a edição da Lei nº 11.101, de 2005, respeitadas 

as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o 

respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como 

alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos 

apurados em outros órgãos, ainda que tenha ocorrido a constrição de 

bens do devedor. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no 

Conflito de Competência nº 136.508/PA (2014/0263031-5), 2ª Seção do 

STJ, Rel. João Otávio de Noronha. j. 12.08.2015, DJE 20.08.2015). 

Importante se faz mencionar ainda o teor da Súmula nº 480 do Superior 

Tribunal de Justiça: O juízo da recuperação judicial não é competente para 

decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de 

recuperação da empresa. Haja vista que, conforme informado pelo próprio 

exequente, e demonstrado através da decisão carreada aos autos, 

proferia pelo juízo recuperacional, que o imóvel em que se busca a 

constrição foi abrangido pelo plano de recuperação da empresa, este juízo 

é nitidamente incompetente para determinar tal constrição, cabendo ao 

juízo da recuperação judicial decidir. Isto posto, consoante art. 64, §1º, do 

NCPC, DECLARO a incompetência deste juízo para processar o presente 

feito, pelos fundamentos acima expostos. INTIME-SE via DJE. Decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa destes autos 

ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de 

São Paulo, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição. Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000910-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000910-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: WANDERSON ANTONIO DE SOUZA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por WANDERSON 

ANTÔNIO DE SOUZA, devidamente qualificado, para que seja retificado 

seu registro de nascimento em decorrência de erro de grafia. Com a inicial, 

juntaram os documentos de fls. 10/17. Com vista dos autos, o Ministério 

Público, pugnou pela procedência do feito sem sua participação (fl. 21) Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e Decido Os documentos que acompanham a inicial apontam 

que o nome do requerente é WANDERSON ANTÔNIO DE SOUZA e de seu 

pai JOÃO RIBEIRO FERREIRA. Por conta disso, o nome do autor não condiz 

com a realidade vivenciada pela família. Deste modo, sabe-se que o art. 

109 da Lei nº 6.015/1973 permite que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no registro civil. Seu conteúdo, por sua vez, deve 

corresponder à realidade dos fatos e essa realidade decorre do conjunto 

de todas as informações contidas no registro ou averbação. Se alguma 

das informações é incorreta ou não condiz com a realidade, necessária 

sua correção, para que o registro ou averbação represente um retrato da 

realidade o mais fiel possível. A retificação no registro de nascimento dos 

autores é medida que se impõe. Outrossim, destaco que não há qualquer 

indício que a alteração possa prejudicar direitos de terceiros. Pelo 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e 

DECLARO a extinção do processo. Em decorrência disso, DETERMINO 

seja procedida a retificação no assento de nascimento de WANDERSON 

FERREIRA DE SOUZA para que seu nome passe a ser grafado como 

sendo WANDERSON ANTÔNIO DE SOUZA, assim como que seja retificado 

o nome de seu genitor, para fazer constar como sendo JOÃO RIBEIRO 

FERREIRA. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais. No 

entanto, a execução das citadas verbas fica suspensa, na forma do art. 

98 do NCPC, visto que DEFIRO em seu favor as benesses da assistência 

judiciária gratuita. INTIME-SE via DJE. Operado o trânsito em julgado da 

presente sentença, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Município de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, a fim 

de que cumpra o disposto neste decisório, no prazo de 10 (dez) dias, 

expedindo-se nova certidão. 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, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DOS JURADOS PARA O ANO 

DE 2019

O Excelentíssimo Senhor ELMO LAMOIA DE MORAES, Juíz de Direito e 

Presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Pontes e Lacerda-Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, a todos quanto ao presente Edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que torne público a lista geral dos jurados para o 

ano de 2.019:

1.ADELAINE DIOMEDESSE CHAVES ARAUJO

2.ADIL DOMINGAS DA SILVA DE SOUZA

3.ALCIONE ALVES FRANCO COSTA

4.ALDOCIR CORTES AZAIAS

5.ALESSANDRO DA SILVA SOBRINHO

6.ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA VIEIRA

7.ALYSON JUNIOR RIBEIRO

8.ANA CRISTINA FERRO CARVALHO

9.ANA PAULA ENNES DE MIRANDA ETO

10.ANDREIA DROSDOSCK

11.ANDRIUS CUOGHI CAMARGO

12.ANGÉLICA ZAIRA ALVES CANDIDO

13.ANILTON APARECIDO NOVAIS JUNIOR

14.AURELIO DA SILVA PAVAO

15.AYSLA DUARTE GIMENEZ

16.BEATRIZ BAZAM DE FREITAS BENTO

17.BEATRIZ LACERDA CARVALHO

18.BRUNA CARVALHO CAJANGO SCHEMBEK

19.BRUNA THAIS DA COSTA

20.BRUNO SOUZA OLIVEIRA

21.CARLOS VIANA DA SILVA BISPO

22.CEMI ALVES DE JESUS

23.CLEIDE MACHADO

24.CLERIS CONCEICAO MAURMAM BORGES

25.DENISON JALES DA SILVA

26.DERQUIANE COELHO SANTANA

27.DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES

28.EBER DOS SANTOS

29.EDILEUSA CORREIA PAZ

30.EDIVALDO ROSA SOBRINHO

31.EDMAR ALVES BARRETO

32.EDNEIA DA COSTA

33.EDY LUCAS DANTAS SILVA

34.EIDIANE GERALDA DE SOUSA

35.ELANE GONÇALVES CRUZ CARNEIRO

36.ELEN RUBIA CARVALHO GONÇALVES

37.ELIANE LUCÉLIA DA SILVA DUTRA

38.ELIENE ALVES GONÇALVES

39.ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA

40.ELIZEU ALMEIDA DOS SANTOS PALL

41.ERIELSON MARTINS DOS SANTOS
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42.FATIMA APARECIDA LOPES FERREIRA

43.FATIMA DE OLIVEIRA LEANDRO

44.FRANCIANO PIRES DA SILVA

45.FRANCIELY SANTOS SILVA

46.FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

47.GEAN COSTA REIS

48.GEOVANA ORTIZ DA SILVA MOURA

49.GISELE DALTIMEYRE LOURENCETTO

50.GISLAINE CUBA DE AVILA

51.GISLENE APARECIDA DE SOUZA

52.GLÁUCIA ALVES BARBOSA

53.IDALETE DE SOUZA HERCULANO

54.IRIS LOURENÇO BARTELI

55.IVETE FLOR DA SILVA

56.IVONE FERREIRA DE OLIVEIRA

57.JANAINA MENDES

58.JAQUELINE FERNANDA SILVA CAETANO

59.JESSICA CARDOSO JESUS

60.JHEBERSON FACHINELLO DA SILVA

61.JHONATAN SINHORIN DAMIÃO

62.JOÃO MARCOS BARROS MELO

63.JOÃO PEDRO BORGES LOPES

64.JODOCI MOREIRA MACHADO

65.JOSE ALTAMIRO DIAS

66.JOYCE ELOIZA PEREIRA DUTRA

67.JULIO CESAR SUAVE DOMINGOS

68.KARINA SAMRA MARTINS COELHO

69.KATIA CRISTIANE VALENCIO

70.LAÉCIO PEREIRA DA COSTA

71.LEILA CRISTINA DE ABREU SILVA

72.LUCIENE NEVES OLIVEIRA

74.LUCINEIDE GOMES DE SIQUEIRA

75.LUIZ CARLOS DE AZAMBUJA

76.MARCELO DE SOUZA SANTOS

77.MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

78.MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS

79.MARCOS VINICIUS CAMOS RODRIGUES

80.MARGARETE MARCH LIBÓRIO

81.MARIA APARECIDA GONCALVES STORTI

82.MARIA HILZA FERREIRA DO PRADO

83.MARIANA BARBOSA DE SOUZA

84.MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS

85.MONICA CAROLINA JULIANO PINTO

86.MONICA ELZA NARCISO DAS DORES

87.NELI JOSE DE OLIVEIRA ALVES

88.NOELI ALVES RODRIGUES PIVA

89.ORLANDA PEREIRA ALBINO

90.OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA FILHO

91.PEDRO FERNANDES MOREIRA

92.REGIANE ALMEIDA GUIMARÃES

93.REJANE CRISTINA ALVES

73.RICARDO SILVA SANTOS NETO

94.RODRIGO RAMOS DA CRUZ

95.ROSANA SOUZA ALVES

96.ROSÂNGELA MARIA ALBÉFARO

97.SUZELENE DOROTEIA LEMES DA SILVA

98.SERGIO MESQUITA

99.WELIZAINE MALAQUIAS LIMA

100.ZAQUEU GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA

Transcrição dos artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal, 

conforme determina o art. 426, parágrafo 2º do mesmo codex:

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

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 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X - 

aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Art. 438. A 

recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou 

política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de 

suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. § 2º O juiz fixará o serviço 

alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá 

serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, 

poderá ser alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do 

povo, até à publicação definitiva, na segunda quinzena de dezembro, com 

recurso, dentro de 20 (vinte) dias, para a superior instância, sem efeito 

suspensivo. Art. 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 de trezentos mil-réis 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 (quarenta e oito) horas, após o 

encerramento da sessão periódica, oferecerem prova de justificado 

impedimento. Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão 

motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. Parágrafo 

único - Sem prejuízo da cobrança imediata das multas, será remetida cópia 

das certidões à autoridade fiscal competente para a inscrição da dívida. 

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 responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

QUE SE CUMPRA NA FORMA DA LEI. Pontes e Lacerda, Mato Grosso, 23 

de outubro de 2018. Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor Judiciário o digitei 

e assino. ELMO LAMOIA DE MORAES. JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE O 

TRIBUNAL DO JURI

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151121 Nr: 8504-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilton Silva Batista, Wellington Figueredo de 

Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 222 (Ref. 134), 

DETERMINO a intimação pessoal de GENILTON SILVA BATISTA para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça 
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atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 515 (Ref. 188), 

DETERMINO a intimação pessoal do denunciado para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165870 Nr: 3098-44.2018.811.0013

 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): Marcelo Josino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 216 (Ref. 80), 

DETERMINO a intimação pessoal do denunciado para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129167 Nr: 7766-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Santana Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Etelminio de Arruda Salomé Neto - OAB:9869

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo de pena do reeducando MÁRCIO 

SANTANA CAMPOS, cuja reprimenda está sendo cumprida em regime 

fechado.

O Ministério Público pugna às fls. 64 pugna pela inclusão da pena atribuída 

ao reeducando em virtude do crime de dano qualificado.

Às fls. 124/125 acostou aos autos nova manifestação do Ministério 

Público, pedindo a remição de 40 dias, pertinentes a trabalho realizado 

pelo reeducando e também pela supressão, por ora, dos 33 dias remidos 

em virtude de 400 horas de estudos, realizados por correspondência, 

conforme demonstrado por meio dos certificados de fls. 115/116 (Ref. 69), 

solicitando ainda que seja encaminhado a esse Juízo 

materiais/documentos que comprovem a realização do Curso de 

Qualificação Profissional de Mestre de Obras e Edificações, por parte do 

reeducando.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

1-DAS PENAS ATRIBUÍDAS AO REEDUCANDO

Compulsando os autos, verifico que a GUIA DE EXECUÇÃO PENAL de fls. 

01/02 menciona que o quantum da pena atribuída ao reeducando é de 23 

anos e 04 meses pelo crime de duplo homicídio e de 01 ano e 08 meses 

pelo crime de ocultação de cadáveres. Não menciona o crime de dano 

qualificado.

Confrontando a guia acima mencionada com a sentença exarada às fls. 

45/54, percebe-se que a pena atribuída ao reeducando, conforme consta 

às fls. 52 (DO CONCURSO MATERIAL) é de 25 anos de reclusão pela 

prática do crime de homicídios qualificados e ocultação de cadáveres, com 

o reconhecimento do crime continuado e também do concurso material.

No que se refere ao crime de dano qualificado a reprimenda atribuída ao 

reeducando foi de 06 meses de detenção. Assim, necessário é que seja 

efetuada a correção da guia de execução penal emitida.

2-DAS INFORMAÇÕES ACERCA DA REMIÇÃO POR ESTUDO

Quanto à remição por estudo concedida em favor do reeducando, assiste 

razão ao Ministério Público, razão pela qual mantenho o lançamento dos 33 

dias remidos e DETERMINO que esse período não seja computado para 

fins de concessão do benefício de progressão de regime, até que seja 

esclarecido nos autos como acontece o efetivo estudo (se em sala 

separada, tempo diário de estudo, etc.), bem como o seu controle sendo 

que na resposta o CDP deverá mencionar o número do Ofício nº 

062/2018-CDP de 19/01/2018, emitido pelo CDP e juntado de ofício no 

presente feito.

3-DA REMIÇÃO POR TRABALHO

Considerando a certificação de que o apenado trabalhou no período 

janeiro/2018 a abril/2018, observando-se a carga horária regular, 

perfazendo o montante de 120 (cento e vinte) dias trabalhados, declaro a 

remição dos dias trabalhados.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua pena 40 

(quarenta) dias, que deverão ser contabilizados inclusive para fins da 

próxima progressão de regime, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 e 

art. 128, todos da Lei nº 7210/84.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

40 dias a serem descontados da pena do reeducando MÁRCIO SANTANA 

CAMPOS.

DETERMINO a regularização da guia de execução penal do reeducando.

Expeça-se ofício ao Centro de Detenção Provisória para que preste as 

informações solicitadas no item 2.

Proceda-se a atualização do cálculo de pena, de acordo com as 

determinações retro mencionadas.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa para as manifestações devidas.

Após, volvam-me os autos conclusos para análise e posterior 

homologação de cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51480 Nr: 3108-06.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial acostada às fls. 359/360 em sua integralidade.

Intime-se a Defensoria Pública para manifestar acerca da não localização 

das testemunhas de defesa.

Expeçam-se cartas precatórias com vistas à intimação das testemunhas 

residentes fora da comarca com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 135065 Nr: 1451-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelio Lopes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Visto em correição.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que o Ministério Público ofertou 

denúncia em desfavor de JUCÉLIO LOPES SILVA.

 A denúncia foi recebida em 31/03/2017. Citado, o denunciado ofereceu 

resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP (fls. 65/66).

 Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 
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requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 

25/01/2019 ÀS 13H30MIN.

É necessário informar que atualmente atuam na 3ª Vara desta Comarca 

dois Magistrados, dividindo a competência conforme o dígito final (par e 

ímpar) dos processos; e dois Promotores de Justiça (1ª e 2ª Promotorias 

de Justiça), dividindo a competência conforme matérias específicas.

Todavia, há apenas um Defensor Público com atribuição criminal, cujo 

trabalho não se limita à atuação em juízo, mas também abrange o 

atendimento às partes e a visita ao estabelecimento prisional.

A maioria das ações penais em trâmite nesta Vara envolve réus pobres, 

que dependem do atendimento da Defensoria Pública.

Não bastasse, há aproximadamente 130 ações penais pendentes de 

designação de audiência de instrução e julgamento, sendo necessária a 

abertura de mais um dia na semana para realização das audiências, e não 

há disponibilidade de horário pelo Defensor Público, apesar de seu 

hercúleo e visível esforço para satisfazer a demanda.

Tais ações penais se referem, na maioria, a casos de violência doméstica, 

cuja elucidação tem caráter prioritário conforme a Portaria 15/2017 do CNJ, 

que institui a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência 

contra as mulheres no Poder Judiciário.

Logo, embora haja Núcleo da Defensoria Pública instalado e cargos de 

Defensor Público providos; o número de Defensores Públicos designados 

para atuar neste juízo não é suficiente para atender à demanda de 

processos, ou seja, ocorre desproporção entre assistidos e defensores.

Tal circunstância é motivo ensejador da possibilidade de designação de 

advogado ad hoc (defensor dativo), consoante a jurisprudência 

consolidada do STJ e do STF.

Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.

Desse modo, diante de todas essas considerações, nomeio o Núcleo de 

Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a 

defesa do réu JUCÉLIO LOPES SILVA até o final da demanda, de forma 

graciosa, sem arbitramento de honorários advocatícios.

Intime-se o NPJ para que assuma o compromisso ou aponte o 

desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se a vítima, 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.: 62323 Nr: 2664-02.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolino José de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal por meio da qual foram denunciados RÔMULO 

LEOPOLDINO EUGÊNIO pela prática, em tese, ao disposto no art. 155, 

caput, do CP e CAROLINO JOSÉ DE SÁ pela prática, em tese, ao disposto 

no art. 180, caput, do Código Penal.

A denúncia for recebida no dia 17/12/2008 (fl. 48) e considerando que o 

acusado CAROLINO JOSÉ DE SÁ, mesmo citado por edital, não 

compareceu em juízo e não constituiu defensor, foi determinada a 

suspensão do processo e do curso prescricional em 03/07/2012 (fl. 96.)

O réu Carolino foi citado por meio de carta precatória expedida ao juízo da 

comarcar de Cuiabá às fls. 118/119 e resposta à acusação à fl. 126/

É o necessário. Fundamento e decido.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado CAROLINO JOSÉ DE SÁ.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 2019, às 14h30min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Por fim, verifica-se que o acusado indicou rol de testemunhas à fl. 120v, 

devendo ser expedida carta precatória para inquirição das testemunhas 

de defesa à fl. 120v.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 41048 Nr: 3350-33.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo 

acusado ALTAMIRO DIAS LOPES, por meio de advogado constituído, 

argumentando, em síntese, ausência dos fundamentos da decretação da 

segregação cautelar e que ele possui predicados subjetivos favoráveis 

(fls. 84/95).

Inicialmente, antes da análise do presente pedido, DETERMINO seja 

intimado a defesa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a 

respectiva resposta à acusação, devendo instruir a peça com cópia de 

comprovante de residência do acusado, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem a resposta à acusação, voltem os autos 

conclusos para análise do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84271 Nr: 1750-64.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Felix Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 Considerando que o Ministério Público se manifestou pela desistência da 

testemunha Wemerson Bruno Gonçalves, DÊ-SE vistas a defesa, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o endereço atualizado das 

demais testemunhas já arroladas (fls. 345/346), que irão depor em 

plenário, ou manifestar pela desistência da oitiva da mesma, podendo, 

inclusive juntar documentos e requerer diligência, conforme disciplina o 

art. 422, e seguintes, do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA TRINDADE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))
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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 28 de novembro de 2018, às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA DEMARCHI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT WOOD COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS, MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CARTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELO CORREIO Pontes e Lacerda, 25 de 

outubro de 2018. Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento 

de Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Autos nº 1002249-55.2018.811.0013 - PJE Promovente: 

CERREALISTA DEMARCHI LTDA Promovida: WOOD COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - pessoa jurídica de direito privado, com endereço na 

AV. A - CAIAPÓS, S/N, LOTE 01, QDA 03, BAIRRO: PARQUE OHARA, 

CIDADE: CUIABÁ/MT, CEP: 78.080-510, NA PESSOA DO SEU 

REPRESENTANTE LEGAL. Prezado(a) Senhor(a): A presente extraída dos 

autos supra identificados, em conformidade do art. 18, I e II, da Lei 

9.099/95, tem por finalidade CITAR essa empresa POR SEU BASTANTE 

REPRESENTANTE LEGAL, com o fito de que Vossa Senhoria, tome ciência 

do inteiro teor da presente ação, consoante petição inicial e despacho, 

cujas cópias seguem anexas, fazendo parte integrante desta e, 

INTIMÁ-LA a fim de que compareça perante este Juizado Especial Cível e 

Criminal, situado na Av. Paraná, 2054 – B. SÃO JOSÉ, nesta cidade e 

Comarca de PONTES E LACERDA – MT., no DIA 12 DE DEZEMBRO DE 

2018, ÀS 13H00MIN.., para a audiência CONCILIATÓRIA, oportunidade em 

que poderá, oferecer CONTESTAÇÃO, por escrito ou oralmente, por si ou 

através de advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB PENA DE REVELIA, conforme 

enunciado nº 04 do Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. OBS: FICA Vossa Senhoria, INTIMADA para que PROCEDA A 

EXCLUSÃO DO NOME DO PROMOVENTE JUNTO AO SPC, SERASA E 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, registrando que o descumprimento 

da ordem judicial acarretará o arbitramento de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONSOANTE CÓPIA DA DECISÃO ANEXA. ADVERTÊNCIA: Ficando desde 

já devidamente advertida de que não comparecendo à audiência e até 

mesmo não contestando, serão presumidos e aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora, quanto à matéria fática na exordial 

(fulcro nos arts. 285 e 319 do CPC), sendo-lhe ainda aplicado o instituto da 

revelia (art. 20 e art. 18, § 1º, da mesma Lei), proferindo-se julgamento de 

plano em caso de sua ausência. Na oportunidade, apresento a Vossa 

Senhoria cordiais saudações e respeito, Atenciosamente. ENOENE 

FERREIRA TEODORO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida do inteiro teor do despacho que 

segue: DECISÃO Processo: 1000248-97.2018.8.11.0013. REQUERENTE: 

JOANA DARC BATISTA SANTOS REQUERIDO: PERFECT COSMETICOS 

LTDA - ME Vistos. Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovida da apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovida da apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida da apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000089-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA RIVAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000089-91.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ANA MARQUES VAZ 

REQUERIDO: FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, 

MARILZA RIVAL DOS SANTOS Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento, pois, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são procedentes em parte. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Alugueis com pedido Liminar em que o reclamante pleiteia a 

recebimento do valor de R$ 17.363,73 (dezessete mil, trezentos e 

sessenta e três reais e setenta e três centavos), sob a justificativa de que 

alugou um imóvel comercial para o reclamado, conforme contrato formal 

anexo, firmado em 15/09/2015, com previsão de vigência de 36 (trinta e 

seis) meses, tendo início em 15/10/2015 a 14/09/2018. Insta que a 

reclamado infringiu cláusulas contratuais, por ter rescindindo o contrato 

unilateralmente, abandonando o imóvel antes da data prevista, sem previa 

notificação. Mencionou ainda que, a reclamada não quitou o aluguel 

referente aos meses de dezembro de 2016, e janeiro de 2017, quando 

desocupou o imóvel. Requereu, portanto, a procedência da ação para que 

as reclamadas paguem os alugueis em atraso, bem como as faturas de 

agua e energia em atraso, que seja pago a multa contratual nos termos da 

clausula 12ª. Requereu ainda condenação em danos morais, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Contestando a ação o reclamado formula pedido 

contraposto, sustentando que fora a autora quem deu causa a rescisão 

contratual, requer que a autora arque com a multa contratual no valor de 

R$ 5.790,00 (cinco mil, setecentos e noventa reais), ainda, aduz ter 

realizado reformas necessárias no imóvel da autora que somam o 

montante de R$ 11.867,54 (onze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), e também formulou pedido em condenação 

por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requereu ainda a 

inversão do ônus da prova e aplicação do CDC. Pois bem, verifica-se que 

a reclamada confessa ter desocupado o imóvel em janeiro/2017, sendo 

este fato incontroverso. Consta ainda que a reclamada ao juntar sua peça 

defensiva anexou aos autos comprovantes de pagamentos referente as 

faturas de agua e energia (ID 8690881 e 8690891), conforme a parte 

autora requereu na exordial. Assim, os pontos controvertidos da demanda 

pairam em quem deu causa a rescisão contratual para eventual aplicação 

da clausula penal, se houve a configuração de danos morais para as 

partes, a realização da reforma no imóvel, os alugueis vencidos (dez/2016 

e jan/2017). Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e aplicação 

do CDC entendo não ser cabíveis ao presente caso, que não afigura-se a 

direito do consumidor diante a natureza contratual da presente lide, 

regulado por lei especifica (Lei do inquilinato). 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. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Durante a instrução processual a requerida confessou que 

desocupou o imóvel porque o valor cobrado do aluguel tornou-se oneroso 

ante a crise financeira, e assim requereu que a autora, proprietária do 

imóvel, diminuísse um pouco o valor do aluguel, mas esta foi irredutível, e 

segundo a autora ao lhe negar um desconto, pediu para que desocupasse 

o imóvel. A reclamada menciona que não notificou formalmente sua saída, 

mas que houve o comunicado pessoalmente para a autora. A autora em 

seu depoimento alega que a reclamada fez reformas no imóvel por própria 

conta. Confirma que a reclamada pediu para que reduzisse o tamanho das 

salas comerciais alugadas (visto que são duas em conjunto), e a autora 

não concordou, dizendo “fique a vontade! Mas não mandei ela sair”. Como 

em toda relação comercial, a locação de imóveis deve seguir parâmetros 

favoráveis aos dois lados, procurando minimizar problemas futuros 

decorrentes dessa transação. Se por um lado, o locador tem o direito de 

ser protegido caso o locatário descumpra o contrato – afinal o dinheiro do 

aluguel do imóvel é incorporado aos seus rendimentos – por outro, o 

locatário não pode ser vinculado a um contrato que lhe gere transtornos 

insuperáveis caso lhe advenha um fato inesperado. O art. 4º (lei do 

inquilinato) autoriza a cobrança de multa em caso de rescisão contratual 

antecipada, deixando que as partes convencionem como será cobrada tal 

multa, mas o artigo é claro ao determinar expressamente que esta multa 

deverá ser aplicada proporcionalmente ao período que resta para o 

término do contrato. O código civil estabelece: Art. 413. A penalidade deve 

ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 

cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente 

excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Vários 

julgados confirmam o disposto acima, entre eles, o Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, em 2007, aplicou o artigo 413 do Código Civil às relações 

locatícias, assim declarando: Cláusula penal. Multa contratual. Locação. 

Redução. Possibilidade. Código Civil, art. 413. Ordem Pública. Disposição 

que afasta sua incidência. Invalidade e ineficácia. Autonomia da vontade. 

Limites:1. O princípio da autonomia da vontade sempre encontrou limites 

nos bons costumes e na ordem pública. 2. A norma contida no art. 413 do 

Código Civil combinada com o art. 4º da Lei 8.245/91, dirigida apenas ao 

juiz, tem a finalidade de permitir um equilíbrio entre as conseqüências da 

mora e a respectiva pena e de evitar um enriquecimento sem causa de 

uma das partes, impondo, no caso concreto, aos réus uma obrigação 

excessivamente onerosa. 3. Essa norma é de ordem pública e, por isso, a 

sua incidência não se afasta pela vontade das partes. 4. Assim, a 

disposição contratual que afasta a incidência dessa norma de ordem 

pública é inválida e ineficaz. 5. Considerados estes aspectos e 

observadas as particularidades de cada caso concreto, ao juiz é lícito 

reduzir proporcionalmente a multa moratória ou compensatória (TJRJ, APC 

2007.001.54593, 14ª CC, rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 31.10.2007) Vale 

lembrar, que em regra, um contrato de locação, é um contrato de adesão, 

ou seja, ao locatário cabe apenas concordar com as cláusulas dispostas, 

e, portanto, a lei autoriza sua discussão na via judicial, evitando, assim, o 

enriquecimento ilícito de uma das partes. Assim, durante a instrução 

processual ficou evidenciado que ambas as partes tiveram sua parcela de 

culpa quanto a rescisão contratual. Se por um lado a reclamada confirma 

que houve a desocupação do imóvel ante a onerosidade do valor diante a 

crise financeira que invadiu o pais, e ainda, que tentou de forma amigável 

um desconto nos alugueis diante as reformas que havia realizado no 

prédio locado, mas houve resistência da locadora. Ainda, diante da 

comunicação pessoal da desocupação, informada em audiência, não 

impugnada pela autora. E mais, considerando que a autora confirmou que 

a reclamada requereu um desconto, de modo que se propôs a diminuir o 

espaço locado, liberando uma sala, ao que deu resposta negativa, até 

mesmo mencionado para que ficasse a vontade para sair, tenho que a 

manutenção de tal contrato tornou-se impraticável. Deste modo, concluo 

que a rescisão contratual operou-se de ambos os lados, não havendo que 

se falar em cobrança da clausula penal por nenhum dos polos da 

demanda. No tocante a cobrança do aluguel de dois meses (dez/16 e 

jan/17), assiste razão a parte reclamante, pois a reclamada não provou a 

quitação destes. Por outro lado, a reclamada aduz ter realizado reformas 
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no imóvel locado, no montante de R$ 11.867,54 (onze mil, oitocentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), mencionado na 

contestação que as notas fiscais foram anexas ao processo. Pois bem, 

verifica-se que as Notas Ficais apresentadas somam R$ 1.708,00 (um mil 

setecentos e oito reais), sendo que o valor completar ao discutido no 

pedido contraposto encontra-se em recibos simples de profissionais 

liberais (eletricista, gesseiro, pintor, e vidraçaria). Sendo impugnados em 

sua totalidade pela parte autora. Conforme a parte autora sustenta, há 

previsão contratual de que as obras e reformas são responsabilidade do 

locatário. Nos termos da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991), tem-se que as 

benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário serão indenizáveis, 

SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO EM CONTRATO: Art. 35. Salvo expressa 

disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias 

introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem 

como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o 

exercício do direito de retenção. – grifei/negritei Assim, considerando que 

as notas apresentadas têm datas em meados de 2016, vê-se que houve 

também um proveito por parte da reclamada, e principalmente, que 

concordou com as cláusulas expressas no contrato formalizado entre as 

partes, ou seja, que as obras e reformas seriam da responsabilidade da 

Locatária. Neste sentido, entendo ser improcedente o pedido de 

indenização por danos materiais formulados pela requerido no pedido 

contraposto. Quanto ao dano moral requerido pela autora, e também pela 

reclamada em pedido contraposto, tenho que nenhuma das partes assiste 

razão. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante ou pela parte Reclamada, por consequência 

o direito a indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes 

dos autos não são suficientes para deferimento do pleito neste sentido. 

Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, I do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança formulada por ANA 

MARQUES VAZ em desfavor de FRANCIELLY BOUTUQUE COMERCIO DE 

ROUPAS EIRELI – ME (atualmente QUEST LOOK COMERCIO DE ROUPAS 

EIRELI – ME – em razão da alteração do contrato social da empresa) e 

MARILZA RIVAL DOS SANTOS, aonde apenas CONDENO as Reclamadas 

a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.198,16 (seis mil cento e noventa e 

oito reais e dezesseis reais), correspondente aos alugueis vencidos de 

dezembro 2016 e janeiro de 2017, conforme atualização nos termos do 

contrato, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

devidamente atualizados, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos 

da Sumula 43 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos 

formulados pela requerida Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, 

CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Arquivo, dando as 

baixas devidas e necessárias. P. R. I. C. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001027-86.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JAIR BARBOSA DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, alegando que há 

na sentença prolatada omissão/contradição. Requer, por fim, o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, suscitando que não pode ser o 

pedido julgado improcedente ante o desconhecimento do Embargante 

acerca da divida, e ainda, que a sentença seja reformada com relação aos 

honorários advocatícios e custas, pela condenação por litigância de 

má-fé. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos/contraditório pela Embargante. 

Instado a apresentar contrarrazões a embargada se manifestou favorável 

à conservação da sentença, ressaltando que não há qualquer vicio 

sanável por meio dos embargos na decisão atacada. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja 

vista, apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74297 Nr: 3058-36.2017.811.0033

 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): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

manifestar-se acerca da proposta de honorários periciais no prazo de 5 
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(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 1375-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 

- OAB:19914/O

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/embargante para apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26749 Nr: 621-66.2010.811.0033

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY JOSE ELY, DARCI JOÃO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MANPRIM DA SILVA - 

OAB:13076/MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:34.019/PR, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da proposta de honorários de fls. 144/146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29001 Nr: 2880-34.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, RUBIA SIMONE LEVENTI, 

VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 Autos nº 308-66.2014.811.0033 – Cód. 54472

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO alegando erro material na 

sentença ao extinguir a ação executiva pelo pagamento, quando em 

verdade buscava-se apenas a retificação da CDA (fls. 35/40).

Instado a se manifestar (fl. 41), os embargados alegaram a 

intempestividade dos embargos opostos (fls. 42/43).

Certidão de tempestividade dos embargos de declaração à fl. 48 e das 

contrarrazões à fl. 49.

Após os autos vieram conclusos para prolação da sentença.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço dos embargos, eis que interpostos tempestivamente (artigo 1023 

do CPC).

Imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração, motivo pelo 

qual passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

 No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao 

tratar dos embargos, assim preleciona:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”

Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.”

 Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade 

ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido ou erro material sendo 

aquele que é perceptível “prima ictu oculi” e sem maior exame, a traduzir 

desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença.

 Inicialmente, cumpre tecer breves considerações acerca da 

tempestividade ou não dos presentes embargos de declaração.

Pois bem. Considerando que não consta carimbo de recebimento dos 

autos na sede da PGE, tem-se que o prazo inicial para apresentação dos 

embargos de declaração consta-se a partir da devolução dos autos na 

secretaria, logo o recurso em questão é tempestivo.

Quanto ao erro material vislumbro a existência dele, visto que analisando o 

documento acostado à fl. 30, houve apenas e tão somente alteração da 

razão social da executada para VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA, 

bem como para a exclusão do rol de corresponsáveis pelo crédito (Mário 

Roberto Dornelles Vasconcelos e Rubia Simone Leventi) e a inclusão de 

Alaice dos Santos Ruelis.

A par destas considerações, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração atribuindo-lhes os efeitos infringentes, para o fim de anular a 

sentença proferida e determinar o restabelecimento dos autos em análise, 

oportunidade que deverá a secretaria promover as retificações 

necessárias quanto à alteração da razão social da executada, bem com a 

exclusão dos corresponsáveis Mário Roberto Dornelles Vasconcelos e 

Rubia Simone Leventi e inclusão da corresponsável Alaice dos Santos 

Ruelis.

Após, intime-se a executada a promover o regular andamento dos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se. Intimem-se.

 São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20761 Nr: 616-15.2008.811.0033

 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: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA FULLY, GEANIA PATRICIA 

RODRIGUES SEVINÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCELIA FULLY, Cpf: 17097166899, Rg: 

249074631, Filiação: Ladeli Fully e Euzi Martins Fully, data de nascimento: 

28/08/1963, brasileiro(a), natural de Cianorte-PR, solteiro(a), empresaria. 

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: AUTOS: 616-15.2008.811.0033CÓDIGO: 20761REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALREQUERIDO: LUCÉLIA 

FULLYSENTENÇAVistos, I – RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA formulada pelo representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de LUCELIA FULLY, ambos suficientemente 

qualificados nos autos.Narra a inicial que no início do mês de abril do ano 

de 2006, o carro dirigido pela requerida foi encontrado por terceiros às 

margens do Rio Alegre, próximo a ponte, na estrada que liga o município 

de São José do Rio Claro ao município de Nova Maringá.Aduz que desde 

então a requerida não mais entrou em contato com a família e amigos, 

estando eles sem notícias da requerida há dois anos, sendo que a família 

efetuou tudo que estava ao alcance deles para encontrá-la, oportunidade 

em que registrou boletim de ocorrência (nº 098/2006) em 11 de abril de 

2006, para noticiar o desaparecimento da requerida, contudo muito embora 

as diligências realizadas não obtiveram êxito na busca da requerida.Alega 
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que o lapso temporal entre o desaparecimento da requerida e a data do 

ingresso da ação somada a ausência de notícias leva o requerente a 

presumir acerca do falecimento da requerida, sendo necessário decretar 

sua ausência, bem como nomear curador para administrar seus bens.Ao 

final, pugnou pela decretação da ausência da requerida, pela nomeação 

de curador dos bens deixados pela requerida, a expedição de ofício ao 

CRI local, a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a expedição 

de ofício aos estabelecimentos financeiros, bem como à Junta Comercial 

deste Estado e seja publicado os editais costumeiros. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 07/08.Decisão inicial à fl. 99, declarando a ausência 

da requerida, determinando a arrecadação de seus bens, bem como a 

expedição dos ofícios como requerido inicialmente. Juntada de ofício 

oriundo da JUCEMAT informando que nada consta em nome da requerida 

(fls. 103/105), bem como de ofícios oriundos das instituições financeiras, 

Banco Votorantim (fl. 114), Cooperativa Sicredi (fl. 115), Bradesco (fl. 

123), informando que a requerida não possui conta corrente. Juntada de 

ofício oriundo do Cartório de Registro Civil (fl. 116) informando que foi 

registrado o nascimento de Pasma Fully filha da requerida. Carreou 

documento à fl. 117.Juntada de ofício oriundo da CRI local (fl. 118), 

encaminhando certidões de nº 891, 1866 e 3.164 de propriedade da 

requerida. Aportou documentos às fls. 119/122.Publicação de edital de 

declaração de ausência à fl. 125 e a competente certidão de afixação no 

átrio do fórum à fl. 127.Juntada de expedição de edital e certidão de 

remessa para publicação às fls. 129/130.Certidão expedida informando 

que os editais foram publicados pelo período de 01 (um) ano, de dois em 

dois meses e não houve qualquer manifestação (fl. 135).Instado a se 

manifestar (fl. 137), a representante do Ministério Público Estadual pugnou 

pela abertura da sucessão provisória da ausente, citando-se seus 

herdeiros e curadores. (fl. 138).Petição de fl. 141 de Geania Patrícia 

Rodrigues Sevinç, na qualidade de herdeira da requerida, pugnou pela 

juntada de procuração e demais documentos (fls. 142/146.Instado a se 

manifestar (fl. 147), o representante do MPE manifestou-se nos exatos 

termos da manifestação lançada à fl. 138 (fl. 148).Após os autos vieram 

conclusos para deliberações.RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.O feito 

está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização de 

provas, em audiência ou não. De tal forma, não há necessidade de 

produção de prova oral – irrelevante para o deslinde da matéria –, nem de 

prova pericial. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder” (STJ, 4a. Turma, RESp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).Cuida-se de ação 

declaratória de ausência ingressada pelo representante do Ministério 

Público Estadual, legalmente legitimado para tal pretensão, consoante 

dispõe o artigo 22 do Código Civil, procedimento este de jurisdição 

voluntária, visando a declaração de ausência da requerida LUCELIA 

FULLY, sob o argumento de que ela desapareceu de seu domicílio há 12 

(doze) anos e nunca mais souberam notícias dela.É preciso ter em mira, 

primeiramente, que a finalidade do processo de ausência é garantir a 

proteção do patrimônio da pessoa que desapareceu do seu domicilio, sem 

deixar representante ou procurador e sem qualquer notícia das suas 

razões ou do seu paradeiro.Segundo Paulo Lôbo “ausência é a presunção 

da morte da pessoa física, para fins civis, em virtude de desconhecimento 

de seu paradeiro, após longo tempo e cujas circunstâncias levam a 

fundadas dúvidas da continuação de sua existência”.Pois bem. A 

Sistemática do Código Civil divide o procedimento de declaração de 

ausência em três fases: 1) curatela dos bens do ausente; b) sucessão 

provisória; c) sucessão definitiva, assim, considerando que já fora 

declarada a ausência da requerida, por óbvio, portanto, que estamos na 

segunda fase do procedimento em apreço, ou seja, a decretação da 

abertura da sucessão provisória.Com efeito, a abertura da sucessão se 

dá com a morte, fenômeno em decorrência do qual termina a existência da 

pessoa natural. No entanto, como nem toda morte é certa e provada e 

havendo necessidade de contornar o grave problema da ausência de uma 

pessoa, o sistema jurídico concebe a morte presumida. Sendo assim, 

ocorrendo o desaparecendo alguém por largo período, ficando 

desprotegido o seu patrimônio e havendo provocação de pessoa 

interessada ou do ministério público, é possível declarar a sua ausência, 

fato que produz efeitos jurídicos, ensejando a nomeação de um curador 

para administrar os bens do ausente. No caso em exame, houve a 

declaração de ausência com a nomeação de curador e logrou-se apurar 

os requisitos legais, providência imprescindível para o curso da sucessão 

provisória, procedimento este que deve se operar nos mesmos autos, 

inteligência do artigo 745 do Código de Processo Civil.A ausência de 

alguém implica adoção de providências temporárias tendentes à proteção 

do patrimônio do ausente e, pelo menos temporariamente, traz a 

presunção da morte, justificando a abertura da sucessão provisória, 

primeiramente, e, depois definitiva. Após o transcurso de um ano da 

arrecadação dos bens do ausente, ou três anos, tendo ele deixado 

representante ou procurador, podem postular a abertura da sucessão 

provisória os interessados, que sãos as pessoas que detém legitimidade 

para pedir a abertura da sucessão, ou seja, (a) o cônjuge não separado, 

(b) os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, (c) os que 

tiverem algum direito sobre os bens do ausente direito dependente de sua 

morte ou credores. Não vislumbro óbice à declaração de abertura da 

sucessão provisória, isso porque foram observados todos os requisitos 

legais até o presente momento, senão vejamos: decisão declarando a 

ausência da requerida e nomeação de curador especial à fl. 99; certidão 

de nascimento da uma das filhas da requerida à fl. 117; arrecadação dos 

bens da requerida, consoante ofício expedido pelo CRI local de fl. 118 e 

documentos que o instruíram (fls. 119/122), certidão de publicação dos 

competentes editais, pelo prazo de 01 (um) ano; Manifestação de uma 

pretensa filha da requerida às fl. 141, seguida de documentos de fls. 

142/146.III - DISPOSITIVOA par desta fundamentação, por inteligência ao 

artigo 745 do Código de Processo Civil DETERMINO POR SENTENÇA A 

ABERTURA DA SUCESSÃO PROVISÓRIA, em face da ausente LUCELIA 

FULLY, nestes mesmos autos.Registro que esta sentença só produzirá 

seus efeitos após 180 dias de sua publicação no diário de justiça 

eletrônico, consoante artigo 28, do Código Civil.Transitada em julgado a 

sentença, isto é, após o prazo acima informado, fica autorizada a abertura 

do inventário, nos termos do artigo acima informado, consignando que os 

interessados têm 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da sentença, 

para requerer a abertura do inventário, ao passo que não o fazendo, 

proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente na forma de 

declaração de herança jacente e vacante. (art. 28, § 2º, CC).Sem 

prejuízos, proceda-se ao cadastro do advogado da filha da requerida, 

consoante requerimento de fl. 141 e documento de fl. 142, anotando-se o 

n e c e s s á r i o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro-MT, 05 de 

abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 25 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50945 Nr: 44-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PAZ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 44-83.2013.811.0033

CÓDIGO: 50945

REQUERENTE: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

REQUERIDO: EMERSON PAZ SIQUEIRA

SENTENÇA

Vistos em correição,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 73/74, homologo o presente acordo e extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Custas na forma estipulada pelos acordantes.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 533 de 760



São José do Rio Claro-MT, 23 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52508 Nr: 1818-51.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU ANTONINHO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, FAZENDA TATU JUPI, JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA, 

ZULMIRO BONAFE, LEANDRO TIAGO JAPANI, ESTÂNCIA SÃO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:13.390/MT, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1818-51.2013.811.0033

Cód. 52508

Vistos em correição.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 214.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte providenciar o necessário ao 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65439 Nr: 1899-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CUNHA VASCONCELOS, WELINGTON 

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1899-92.2016.811.0033

CÓDIGO: 65439

AUTOR: SICREDI

 REQUERIDO: RAFAEL CUNHAS VASCONCELOS E OUTRO.

DESPACHO

Vistos em correição.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 23 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 2070-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVAL SEMAN, GRACIOMAR BUENO SEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE T. STRUCKEL - 

OAB:3874/RO, ROMILDO EDUARDO BENEDETI - OAB:4436/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 PROCESSO: 2070-25.2011.811.0033

CÓDIGO: 31315

REQUERENTE: ORIVAL SEMAN E GRACIOMAR BUENO SEMAN

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

abandono.

Decorrido eventual prazo, certifiquem-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 663 Nr: 133-68.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VENÂNCIO, EURICO 

VENÂNCIO, APARECIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO N: 133-68.1997.811.0033

CODIGO: 663

REQUERENTES: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: ROBERTO CARLOS VENÂNCIO E OUTROS.

DECISÃO

Vistos em correição,

Às fls. 185/186 as partes apresentaram transação celebrada entre elas 

noticiando composição amigável e requerem a homologação do acordo e a 

suspensão do processo, para ulterior extinção quando de seu integral 

cumprimento.

RELATEI

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido comporta total deferimento

As partes encontram-se devidamente representadas não havendo óbice 

ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do acordo firmado 

entre elas, ao contrário, há permissão no sistema vigente, inclusive para 

gerar título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso 3º, do 

Código de processo Civil, podendo também ser aplicado, por analogia, o 

disposto no artigo 57 da Lei 9.099/95.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação

 por elas celebrada, ao passo que determino a suspensão dos presentes 

autos até ulterior cumprimento do acordo celebrado por ambas as partes.

Sem prejuízos, formalize-se o competente termo de penhora, consoante 

solicitado à fl. 186.

Cumprido o acordo, venham os autos conclusos para sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 23 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 1325-69.2016.811.0033

 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): FLORIVALDO RIBEIRO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1325-69.2016.811.0033

CÓDIGO: 64357

AUTOR: SICREDI

 REQUERIDO: FLORIVALDO RIBEIRO DE MATOS

DESPACHO

Vistos em correição.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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São José do Rio Claro - MT, 16 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53640 Nr: 3171-29.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 57. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 2928-46.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8004 Nr: 2080-50.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 328, intimo a parte 

autora para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:7170B/MT

 CERTIDÃO

 INTIMO a parte executada/embargante para providenciar o PAGAMENTO 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 

Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante 

guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30963 Nr: 1718-67.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO VALE DO PARAIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUAIR MORAES ANDRADE - 

OAB:7.169 OAB/GO

 PROCESSO: 1718-67.2011.811.0033

CÓDIGO: 30963

EXEQUENTE: JOSÉ APARECIDO DOS REIS

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE 

DO PARAÍBA LTDA.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Considerando o certificado à fl. 248, determino a intimação do requerido 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais, bem como trazer os 

autos os documentos originais questionados, ambos no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22705 Nr: 2579-58.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2579-58.2008.811.0033

CÓDIGO: 22705

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: RAFAEL DO VAL RAFFA E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Citem-se os requeridos, consoante solicitado pelo requerente à fl. 145.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52355 Nr: 1638-35.2013.811.0033

 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: ALTAÍDES CONSALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO 

CLARO, NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:15056-E/MT, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - 

OAB:15285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1638-35.2013.811.0033

CÓDIGO: 52355

REQUERENTE: ALTAÍDES CONSALTER

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E OUTRO.
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DESPACHO

 Vistos em correição.

Reitere-se a intimação do exequente, nesta ocasião pessoalmente, para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que seu silêncio 

importará em extinção do feito pela satisfação da obrigação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50851 Nr: 2837-29.2012.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA, MAURO ANTONIO 

BREDA, CLOVIS MORALES PESTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323 RS, IVALDIR PAULOO MÜHL - OAB:27.322-B/RS, llvani 

Paludo - OAB:OAB/RS 14573, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Autos nº 2837-29.2012.811.0033

Cód. 50851

Vistos em correição.

Considerando que a finalidade descrita no campo objeto da carta 

precatória era proceder a avaliação e venda judicial do bem;

Considerando também que a avalição fora efetivamente cumprida e o bem 

fora levado à hasta pública, todavia com ata negativa de 1º e 2º leilão;

 Determino a devolução da presente missiva à comarca de origem, 

grafando-se as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1367 Nr: 30-90.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos em correição.

Prossiga a parte exequente com o feito, requerendo o que entender 

necessário à satisfação de seu crédito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66134 Nr: 2394-39.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo, 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para, reconhecendo em parte o excesso de execução apenas para 

afastar da cobrança da comissão de permanência e determinar que a 

multa contratual seja fixada em 2%.Condeno a Embargante ao pagamento 

das custas e despesas processuais, porque o Embargado sucumbiu em 

parte mínima, hipótese em que a parte adversa, no caso a Embargante, 

responde por inteiro pelas verbas sucumbenciais, a teor do artigo 86, 

parágrafo único, do CPC. Deixo, por outro lado, de condenar a Embargante 

ao pagamento de honorários advocatícios, posto que inexistiu litigiosidade, 

ante a revelia do embargado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 24 de 

outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53570 Nr: 3089-95.2013.811.0033

 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: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIM - OAB:18.067/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Diante o exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão inicial 

formulada por ROBERTO VALDECIR BRIANTI em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, apenas para afastar da cobrança da comissão de 

permanência e determinar que a multa contratual seja fixada em 2%.Em 

virtude da parcial procedência da ação, as custas deverão ser pagas pro 

rata, e cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu próprio 

patrono.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29146 Nr: 3025-90.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DO VAL RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Autos nº 3025-90.2010.811.0033

Cód. 29146

Vistos em correição.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 702 Nr: 214-17.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 PROCESSO: 214-17.1997.811.0033

CÓDIGO: 702

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: LUCÍDIO GRIEP FENNER

DESPACHO

 Vistos.

Sobre as petições apresentadas pelo executado às fls. 213 e 216/217 e 

os documentos que a sequem, manifeste-se a parte autora, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26200 Nr: 72-56.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 17 (dezessete) de 

maio de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50930 Nr: 28-32.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMARA NUNES BERTO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MANTOVANI DOS 

SANTOS NUNES - OAB: 12.363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 18 (dezoito) de abril 

de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu desarquivamento, 

tampouco indicou o endereço do executado ou de bens passíveis de 

penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial do Município de Nova Maringá Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51986 Nr: 1196-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BARBOSA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 18 (dezoito) de abril 

de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu desarquivamento, 

tampouco indicou o endereço do executado ou de bens passíveis de 

penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial do Município de Nova Maringá Exequente. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8008 Nr: 2083-05.2003.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO, ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, ANNA 

PEREIRA DA SILVA, CARTÓRIO DO 20º TABELIONATO DA CIDADE DE 

SÃO PAULO-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Figueiredo Kumuchian 

- OAB:7.946/MT, HELIO LOBO JUNIOR - OAB:25120, LUIS SÉRGIO DEL 

GROSSI - OAB:8294-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, NARCISO 

ORLANDI NETO - OAB:191338, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 (...) 3. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de devolução do prazo 

recursal formulado às fls. 2.853/2.853-verso pelo litisdenunciado 20º 

Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, (ii) DEFIRO a 

expedição de certidão para interposição de recurso de agravo de 

instrumento formulado às fls. 2.853/2.853-verso pelo litisdenunciado 20º 

Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, dês que recolhidas as 

custas e despesas processuais pertinentes, (iii) DETERMINO A 

INTIMAÇÃO dos patronos dos litigantes para, querendo, manifestarem-se 

sobre os embargos de declaração opostos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28655 Nr: 2534-83.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGOBERTO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.
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2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 25 (vinte e cinco) de 

junho de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 370 Nr: 188-87.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - 

SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE TECIDOS E ARMARINHOS 

PAULISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JUSSARA R. 

SLHESSARENKO - OAB:1,541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 17 (dezessete) de 

maio de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26086 Nr: 3316-27.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 17 (dezessete) de 

maio de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51991 Nr: 1201-91.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIMSI ELITON KARRU EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 18 (dezoito) de abril 

de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu desarquivamento, 

tampouco indicou o endereço do executado ou de bens passíveis de 

penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial do Município de Nova Maringá Exequente. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 293-29.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, todos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba 

honorária.Expeça-se alvará para transferência dos valores depositados 

judicialmente em favor da parte exequente, conforme conta bancária 

informada à fl. 330.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, em seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, 

providências e baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15700 Nr: 838-51.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETH LOPES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 17 (dezessete) de 

maio de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31754 Nr: 2510-21.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA W.T. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 17 (dezessete) de 

maio de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25620 Nr: 2837-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PEREZ-ME, EDUARDO 

ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 17 (dezessete) de 

maio de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26205 Nr: 77-78.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA CANDIDO DE MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 17 (dezessete) de 

maio de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu 

desarquivamento, tampouco indicou o endereço do executado ou de bens 

passíveis de penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 

6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial da Fazenda Pública Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31643 Nr: 2399-37.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDICÉIA MACHADO ALCANTARA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA GARCEZ - 

OAB:14549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal arquivada provisoriamente a pedido do 

credor.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. Este processo executivo fiscal deve ser extinto.

Isso porque o feito foi arquivado provisoriamente em 18 (dezoito) de abril 

de 2.013 e, desde então, o credor não solicitou o seu desarquivamento, 

tampouco indicou o endereço do executado ou de bens passíveis de 

penhora, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente do crédito tributário.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 40, § § 4º e 5º, da Lei nº 
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6.830/1980, e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito 

tributário e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela Fazenda Pública 

Exequente. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o procurador 

judicial do Município de Nova Maringá Exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 186-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do essencial. Fundamento e Decido.2. DEFIRO a postulação 

da Requerente de fls. 67/75-verso, porque, em que pese tenha sido 

deferida a cautelar de arresto há mais de 2 (dois) anos (fls. 57/59), 

inexistiu, propriamente, efetivação da medida, tampouco citação da 

Requerida, circunstâncias que admitem a propositura do pedido principal, 

no caso, ação de execução por quantia certa.DETERMINO, por isso, a 

modificação da ação para Execução de Título Extrajudicial.FIXO, de plano, 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma do artigo 827 do CPC/2015, os quais, na hipótese de 

pronto pagamento do valor exequendo, serão reduzidos pela metade 

(artigo 827, § 1º, do CPC/2015).DEIXO de designar audiência de 

conciliação (CPC, art. 334), porque inaplicável no rito do processo em 

questão.Lado outro, como houve alteração do valor dado à causa, por 

intermédio de emenda à petição inicial, mister não só a modificação do 

valor da causa, como, por igual, o recolhimento das diferenças das custas 

iniciais, a ser apurada pelo contador.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a.RETIFIQUE-SE a capa dos autos e Sistema 

Apolo, para fazer constar como “tipo de ação: execução de título 

extrajudicial”, inclusive, com o novel valor da causa.b.ENCAMINHEM-SE os 

autos ao contador para apurar a diferença das custas iniciais recolhidas 

com o novo valor da causa.c.Efetuado o cálculo, INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 10 (dez) dias, proceder ao 

recolhimento das custas processuais.d.Recolhidas as custas, CITE-SE 

o(a/s) executado(a/s) no/(s) endereço(s) informado(s) pelo credor para 

que, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, pague(m) o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados e 

avaliados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução, 

tomando o Oficial de Justiça as cautelas devidas para que não sejam 

penhorados bens de terceiros (CPC/2015, art. 829)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75807 Nr: 3716-60.2017.811.0033

 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: VARA, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GONÇALES 

SAMBUGARI - OAB:23900/0, YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - 

OAB:24723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-83.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000232-83.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARINEIDE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por MARINEIDE DE OLIVEIRA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida: - Ausência 

de documento indispensável Em que pese os argumentos expostos, 

verifico que a inicial foi instruída com todos os documentos, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. - Incompetência do Juizado Especial 

Rejeito a preliminar arguida vez que a presente ação versa sobre pedido, 

cuja análise prescinde de perícia, na forma como alegada, de modo que 

este Juizado torna-se competente para análise e julgamento do feito. 

Destarte, afasta a preliminar argüida, e passo a analise do mérito da 

demanda. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora que foi 

surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela empresa ré. A 

requerida, por sua vez, afirma que a dívida é oriunda do inadimplemento 

das faturas do plano Smart Vivo Controle 100, referente a linha telefônica 

( 66) 99943 -9945. Verifica-se, ainda, que empresa ré acostou o áudio 

com a contratação, no qual a parte autora confirma a contratação do plano 

vivo controle ofertado pelo requerido. Imperioso destacar, que no referido 

áudio ao finalizar a contratação do plano, a atendente solicita a 

confirmação dos dados da parte autora, sendo o nome completo, número 

do CPF, a data de nascimento, o que afasta a alegação de que a 

contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que o 

autor perdeu seus documentos pessoais. Desta feita, devidamente 

demonstrado a contratação do plano controle pela parte autora, tenho que 

a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da inadimplência caracteriza-se como exercício regular do direito do 

credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO 

Pretende, basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento 

da quantia de R$138,95 (cento e trinta e oito reais e noventa e cinco 

centavos). Processualmente, tenho que o pedido contraposto está 

amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não 

se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os 
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autos, verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa 

forma, o valor cobrado é legítimo R$ 109,97 (cento e nove reais e noventa 

e sete centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia R$138,95 (cento e trinta 

e oito reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de outubro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-36.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000261-36.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ODAIR DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por ODAIR DA SILVA ALVES, 

em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, sustentando que seus 

dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito 

em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à condenação da 

parte requerida em danos morais. Em sede de contestação, a requerida 

sustentou preliminarmente a incompetência do Juizado Especial ante a 

necessidade de prova pericial e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. - Incompetência 

do Juizado Especial Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

entendo desnecessária, já que o autor reconheceu a existência do débito 

discutido na inicial. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Restou incontroverso a inscrição dos 

dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de 

R$ 445,97 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete 

centavos). No caso em tela, verifica-se que autor, em sede de audiência 

de conciliação, reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, 

afirmando, que realizou empréstimo e por dificuldades financeiras não 

conseguiu adimplir suas obrigações. Relatou, ainda, que não conhece o 

advogado que ingressou com ação. Ademais, observo que requerida 

acostou documentos relativos a dívida discutida nos autos, devidamente 

assinado pelo autor, o que demonstra a legitimidade do débito. Dessa 

forma, sendo a dívida legitima a inscrição dos dados no devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se como exercício regular do 

direito do credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. Outrossim, não 

vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de 

considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à Ordem dos 

Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando acerca dos 

fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para que adotem as 

medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000267-43.2018.8.11.0033 AUTOR: LINDOMAR GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por LINDOMAR GOMES DA 

SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Em sede de contestação, a 

requerida preliminarmente, a ausência de documentos indispensável, e no 

mérito postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar 

as preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável Em que 

pese os argumentos expostos, verifico que a inicial foi instruída com todos 

os documentos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a 

preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 121,97 (cento e vinte e um 

reais e noventa e sete centavos). A requerida, por sua vez, sustenta a 

existência do débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim 

de corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
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C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE 

OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR 

ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na 

ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que 

ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está 

sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O 

valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não 

comporta redução.” (TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a 

fatura telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si 

só, não comprova a solicitação do serviço de telefônica, tampouco a 

utilização do serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a 

qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-96.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000257-96.2018.8.11.0033 AUTOR: WILLIANS EDUARDO 

FERREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por WILLIANS EDUARDO 

FERREIRA DOS ANJOS, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a 
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parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Em sede de 

contestação, a requerida preliminarmente, a ausência de documentos 

indispensável, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguida. - Ausência de 

documento indispensável Em que pese os argumentos expostos, verifico 

que a inicial foi instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto 

a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 96,24 (noventa e seis reais e 

vinte e quatro centavos). A requerida, por sua vez, sustenta a existência 

do débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de 

corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE 

OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR 

ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na 

ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que 

ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está 

sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O 

valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não 

comporta redução.” (TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a 

fatura telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si 

só, não comprova a solicitação do serviço de telefônica, tampouco a 

utilização do serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a 

qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Impede destacar, que 

embora conste outra restrição nominal, o autor ajuizou ação declaratória 

negativa, não havendo, portanto, a incidência da Súmula 385/STJ. Se foi 

indevida a restrição nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou 

não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O 

artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de 

pedido contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 
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como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-23.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000236-23.2018.8.11.0033 AUTOR: ERMENSON DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por ERMENSON DA SILVA 

ALVES, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Em sede de contestação, a 

requerida preliminarmente, a ausência de documentos indispensável, e no 

mérito postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar 

as preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável Em que 

pese os argumentos expostos, verifico que a inicial foi instruída com todos 

os documentos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a 

preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 151,25 (cento e cinquenta e 

um reais e vinte e cinco centavos). A requerida, por sua vez, sustenta a 

existência do débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim 

de corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE 

OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR 

ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na 

ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que 

ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está 

sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O 

valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não 

comporta redução.” (TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a 

fatura telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si 

só, não comprova a solicitação do serviço de telefônica, tampouco a 

utilização do serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a 

qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Impede destacar, que 

embora conste outra restrição nominal, esta é posterior a discutida nos 

autos, não havendo, portanto, a incidência da Súmula 385/STJ. Se foi 

indevida a restrição nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou 

não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 
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restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O 

artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de 

pedido contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA AVELAR FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000293-41.2018.8.11.0033 REQUERENTE: DOUGLAS 

PEREIRA AVELAR FREIRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei n. 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por DOUGLAS PEREIRA 

AVELAR FREIRE, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., na qual 

a parte autora postula pela indenização por danos morais em razão da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerida acostou contrato 

firmado entre as partes relativo ao débito discutido nos autos (Id. 

14415312). Desta feita, tendo em vista que o autor afirma que desconhece 

a origem do débito, entendo necessária a realização da prova pericial para 

aferir se a assinatura constante nos documentos acostados pertence ao 

autor. Assim, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade 

da perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as 

partes discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do 

disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 17 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-47.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMS RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000312-47.2018.8.11.0033 AUTOR: WILLAMS RIBEIRO 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por WILLAMS RIBEIRO ROCHA, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Tratando de matéria exclusivamente de direito, 

que dispensa a produção de outras provas, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 121,63 (cento e vinte e um 

reais e sessenta e três centavos). Analisando os autos, verifico que a 

requerida não acostou nenhum documento que comprovasse a origem da 

dívida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 
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Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a solicitação do serviço de telefônica, tampouco a utilização 

do serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Impede destacar, que 

embora conste outra restrição nominal, esta é posterior a discutida nos 

autos, não havendo, portanto, a incidência da Súmula 385/STJ. Se foi 

indevida a restrição nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou 

não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O 

artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de 

pedido contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010026-48.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CUNICO MARCONDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 8010026-48.2014.8.11.0033 EXEQUENTE: THIAGO CUNICO 

MARCONDES EXECUTADO: WHIRLPOOL S.A E VIA VAREJO S/A 

DESPACHO Visto, Intime-se o exequente para que se manifeste acerca da 

impugnação apresentada no Id. 14677595 e 14842954, no prazo legal. 

Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de outubro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 546 de 760



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-81.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000355-81.2018.8.11.0033 REQUERENTE: VANDERLEIA 

FERREIRA SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por VANDERLEIA FERREIRA 

SOARES, em face do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, 

ao final, pela condenação da requerida em dano morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente o indeferimento da 

inicial e a prescrição, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. - 

Indeferimento da Inicial Sustenta o requerido o indeferimento da inicial, haja 

vista a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da 

ação, notadamente quanto ao extrato oficial do SPC ou SERASA. Não 

obstante os argumentos expostos, analisando os autos, verifico que a 

inicial esta instruída com todos os documentos necessária, inclusive com 

extrato do SCPC, na qual consta a restrição com dívida com o requerido 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. - Prescrição Aduz o banco réu que o 

direito do autor encontra-se prescrito haja vista que o seu nome foi 

negativado em 2014 e a presente ação foi ajuizada somente no dia 

junho/2018, portanto, após decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil para a pretensão de reparação civil. Em que pese os 

argumentos expostos, a norma disposta no art. 189 do Código Civil 

estabelece que: "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual 

se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". 

Contudo, o início da fluência do prazo prescricional decorre não da 

violação a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo 

seu respectivo titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo 

inicial do prazo prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o 

seu nome encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e 

não a data daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

/CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente agora teve ciência da negativação do 

seu nome e tendo a presente ação sido ajuizada em 05/07/2018, não se 

há de falar em prescrição. Superada a preliminar, passo a analise do 

mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 93,46 (noventa e três reais e quarenta e seis 

centavos). A requerida, por sua vez, não acostou nenhum documento que 

comprove a existência, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente 

vínculo jurídico firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Ressalto que embora haja outra anotação 

restritiva, a autora ajuizou ação declaratória negativa (autos n. 

1000354-96.2018.811.0033), razão pela não há incidência da Súmula 

385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 
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de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-79.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito remanescente, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito remanescente, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 
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do Código de Processo Civil - CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000250-07.2018.8.11.0033 AUTOR: SANDRA REGINA 

FONSECA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo 

que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a 

fundamentação dos danos morais arbitrados. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Na verdade, 

a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000090-79.2018.8.11.0033 AUTOR: LUCIMARA BEDIN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

formulada por LUCIMARA BEDIN, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. Em sede de 

contestação, a requerida preliminarmente, a ausência de documentos 

indispensável, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguida. - Ausência de 

documento indispensável Em que pese os argumentos expostos, verifico 

que a inicial foi instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto 

a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 148,42 (cento e quarenta e 

oito reais e quarenta e dois centavos). A requerida, por sua vez, sustenta 

a existência do débito acostando telas de sistema apresentadas, com o 

fim de corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE 

OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR 

ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na 

ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que 

ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está 

sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O 

valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não 

comporta redução.” (TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 
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Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a 

fatura telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si 

só, não comprova a solicitação do serviço de telefônica, tampouco a 

utilização do serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a 

qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 088/2018-DF- O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ...CONSIDERANDO 

que no dia 28 de outubro de 2017 será realizada as Eleições Gerais 2018 

– 2º Turno.CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária 

foram convocados pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral para prestarem 

serviços no decorrer das eleições; CONSIDERANDO que a comarca tem 

um território muito extenso e de estradas precárias dificultando o retorno 

dos servidores à sede da comarca.R E S O L V E:Art. I - SUSPENDER o 

expediente forense nesta Comarca no dia 29.10.2018 (segunda-feira), dia 

posterior às Eleições. Art. II - PRORROGAR os prazos processuais que, 

iniciam-se ou que se encerram na data 29.10.2018, para o primeiro dia útil 

subsequente.Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e Cumpra-se, 

afixando cópia na Porta de entrada do Fórum e remetendo-se aos 

Excelentíssimos Senhores Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e 

Corregedor Geral da Justiça, ao Ministério Público e ao Presidente da 

Subseção da OAB local.Vila Rica - MT, 25 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.: 25671 Nr: 2070-74.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR ROSA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Considerando os novos endereços da vítima, fornecido pelo Ministério 

Público Estadual às fls. 122/123, designo audiência para oitiva da vítima, 

dia 05 de fevereiro de 2019, às 15h:00min (horário oficial do Estado de 
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Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 2195-71.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Inicialmente, chamo o feito à ordem a fim de revogar a decisão de fls. 143. 

Uma vez que, conforme parecer Ministerial, às fls. 144, resta pendente 

nos presentes autos, a realização do interrogatório judicial do acusado.

Portanto, designo audiência para interrogatório do acusado, dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 16h: 00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40169 Nr: 2329-69.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 Vistos.

Acolho o parecer Ministerial às fls. 184/186.

Considerando o novo endereço da testemunha Lucas Ardachnikiff, 

fornecido pelo Ministério Público Estadual às fls. 185/186, designo 

audiência para oitiva da testemunha, dia 05 de fevereiro de 2019, às 15h: 

30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala 

de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, nos 

termos do artigo 399 do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

No mais, certifique-se a secretaria quanto ao fiel cumprimento da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Cuiabá/MT, para inquirição da 

testemunha PM Maia às fls. 162.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 2242-40.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Compulsado os autos, verifico que às fls. 224, o sentenciado declarou não 

poder indicar pessoa que por ele possa receber os bens apreendidos (fls. 

32 e 34), eis que não possui contado externo.

 Constato ainda, que os bens apreendidos (fls. 32 e 34) não foram 

recebidos por este juízo, eis que não há nos autos ficha de objetos 

apreendidos, que evidenciariam o recebimento de tais bens; existindo, no 

entanto, apenas o termo de exibição e apreensão, expedido pela 

Delegacia Judiciária de Polícia Civil de Vila Rica/MT.

Considerando a necessidade de destinar os objetos apreendidos às fls. 

32 e 34: 01 (uma) bateria LG BL – 52 UH; 01 (um) par de chinelos 

masculinos marca Havaianas; e 01 (uma) bicicleta de cor roxa com aro de 

alumínio, bem como verificar se tais bens estão em bom estado de 

conservação, expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Civil de Vila Rica/MT, 

solicitando informações quanto a atual localização dos referidos bens e 

seus eventuais estados de conservação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42701 Nr: 2431-57.2012.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ARTEMIZIO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/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. 71, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE PENHORA – AVALIAÇÃO – 

INTIMAÇÃO em que o Polo Ativo, Banco Wolkswagen S/A e Polo Passivo 

Raimundo Artemizio da Costa Filho, que estive no endereço mencionado 

no mandado nos dias 06/08/2018 as 08h30min, no dia 10/08/2018 as 

11h15min e no dia 16/08/2018 as 16h00min e a residência encontrava-se 

sempre fechada. Após falei com a vizinha e a mesma disse que tem dias 

que não vê ninguém na casa e não tem certeza se o Sr. Raimundo 

Artemizio da Costa Filho é o morador. Por este motivo, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO. Devolvo o mandado ao 

Cartório.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48510 Nr: 2171-09.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA GERANA LTDA ME, ROSELI DA 

SILVA ARCAL, SILAS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 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 devolução da carta precatória (fls. 102/104), a qual fora 

devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52483 Nr: 277-27.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EMILIO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que resta pendente a questão da destinação 

dos valores apreendidos com o réu às fls. 57 destes autos.

Em que pese a sentença condenatória proferida às fls. 141/147, observo 

que não houve a comprovação de que os referidos valores apreendidos 

são de fato, fruto do crime, portanto, determino a restituição dos valores 

ao sentenciado.

Intime-se o réu por edital para que recolha os valores apreendidos dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.

Após, nada mais havendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56831 Nr: 2414-79.2016.811.0049

 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: MARINA BORGES DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/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 do documento encartado aos autos as fls. 58. o qual versa 

sobre o cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44850 Nr: 1819-85.2013.811.0049

 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: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

LESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A PARREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B/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. 156, "Certifico e dou fé, 

eu oficial de justiça infra-assinado, que: No dia 03/09, em diligencias ao 

referido endereço, onde á estando por volta das 09h:56min, encontrei o 

referido logradouro em situação discrepante a informada neste, onde por 

sua vez, as razões sociais encontradas no logradouro sejam: 

Supermercado Pires de Melo CNJ nº 267836960001-63 e “Porteirão” 

Comercio Produtos Agropecuários CNPJ 13194470/0001-85. Ante o 

exposto, deixei de citar: V.A. Parreira ME, onde devolvo o mandado a 

Central de mandados.".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 8851 Nr: 850-51.2005.811.0049

 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: ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, JOSÉ 

MARCONI DE ALMEIDA SANTOS, RIZOLETA AMARAL DE ALMEIDA, 

UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS, MARIA DE LOURDES ALMEIDA 

SANTOS CALDEIRA, ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES, 

EDUARDO ALMEIDA SANTOS, MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS, 

JOSÉ MARCONDI DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ CARLOS GUIMARÃES 

ANDRADE, MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE, SERGIO DE ALMEIDA 

ANDRADE, DENISE DE ALMEIDA ANDRADE, HERMELINDA DE ALMEIDA 

ALVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DALAFINI, IVANICE GOUVEIA 

DALAFINE, HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI, DENES GOUVEIA DALAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, SILVIO PALHANO DE SOUZA - OAB:9991/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR FREIRE DE MOURA - 

OAB:18061/GO, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, DENES GOUVEIA 

DALAFINI - OAB:, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:8564, 

NEUZA SILVA FREIRE - OAB:5070-GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados do teor das peças de fls. 1134/1136, bem como para intimá-los 

da redeisignação da perícia para o dia 26 de novembro de 2018, às 

18:0h(horário oficial de Mato Grosso) .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 2067-17.2014.811.0049

 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: VANESSA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIRA LOPES DA SILVA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida através 

de seu advogado, para proceder o recolhimento das custas processuais 

para distribuição da Carta Precatória de inquirição de testemunha na 

Comarca de Brasília/DF, bem como após a diligência do oficial de justiça 

para cumprimento do ato deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-60.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL TIBURCIO LIBORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS OAB - TO380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido. Desta forma, 

RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, caso queira. Após, REMETAM-SE os autos à 

Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE. Vila Rica, 24 de setembro de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-60.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL TIBURCIO LIBORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS OAB - TO380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido. Desta forma, 

RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, caso queira. Após, REMETAM-SE os autos à 

Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE. Vila Rica, 24 de setembro de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56534 Nr: 1186-43.2018.811.0035
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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: ALINE AZEVEDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE 

DE FATO “POST MORTEM”, proposta pela Sra. ALINE AZEVEDO 

BARBOSA. Tendo em vista, a autora deixou de constar nos autos o polo 

passivo da ação, intime-a para que no prazo de 15(quinze) dias regularize 

o polo passivo do processo com a inclusão dos herdeiros do de cujus, 

sob pena de extinção.

No mais, defiro a assistência judiciária a parte autora. Anote-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 1619-47.2018.811.0035

 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: ALINE AZEVEDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ WILSON GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos as asutora para que apresente as primeiras 

declarações, em 20 dias, bem ainda assine o termo de compromisso de 

inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57492 Nr: 1527-69.2018.811.0035

 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: DOMINGOS ARAUJO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA OVIDIO ARAÚJO, Juízo da 

Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...).Assim, com fundamento no art. 1.788 e 1.829, I, 

do Código Civil, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando a transferência 

do automóvel FIAT/SIENA ATRACTIV, ANO 2015, MODELO 2016, CHASSI 

9BD19713MG3267021, RENAVAM 01067264407, PLACA QBL-8390, que 

estava em nome do de cujus (falecida) SANDRA MARA OVIDIO para o 

nome do requerente DOMINGOS ARAUJO SANTOS. Em consequência, 

EXTINGO o processo com resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as comunicações de praxe.Sem custas e taxa judiciária, eis 

que concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.Servirá 

o presente como Alvará.P.R.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13850 Nr: 1026-96.2010.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Companhia de Saneamento do 

Estado de Mato Grosso, Município de Alto Garças - MT, Serafin Carvalho 

Melo, Rogerio Arruda Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Frederico da Silveira Barbosa - OAB:7.340 

- A, Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - OAB:7062/MT, Pétrick 

Joseph Jonodsky Canonico Pontes - OAB:292.306, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código nº: 13850

DESPACHO

Vistos em correição.

Ante a justificativa apresentada pelo requerido Rogério Arruda Castro às 

fls. 852/854, DEFIRO o pedido e REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento anteriormente aprazada para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

17h00min. Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46830 Nr: 444-52.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA MICAELLA MOURA CARMO, SONIA DARC 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MINERVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono do Executado para 

cientificá-lo(a) do cálculo de ref. 50 e da certidão de ref. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 114-21.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRRdC, WdCBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Vistas ao autor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53363 Nr: 113-36.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdM, MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o executado, para que em 03 (três) dias, pague o remanescente 

do débito, totalizando a importância de R$ 1.180,21 (hum mil cento e oitenta 

reais e vinte e um centavos), ou prove que já pagou ou justifique a 

impossibilidade absoluta de não efetuá-lo, sob pena de prisão nos termos 

do art.528, §3, do CPC.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58564 Nr: 1911-32.2018.811.0035
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delore S/A Comércio de Automóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Rodrigues, BRAVISCO DE 

BASTOS COM IND LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDINEI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 289947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código: 58564

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprime19nto de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 13h45min. 

Notifique o juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13063 Nr: 267-35.2010.811.0035

 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: Paulo Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Couto Carvalho Araújo 

- OAB:OAB/MT 11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o cálculo de 

fls. retro, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-66.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada “INAUDITA ALTERA 

PARS” ajuizada por REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL SA (VIVO S.A), ambos devidamente qualificados no 

presente feito. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. No mérito, 

o pedido é procedente. No caso em tela há relação de consumo, o autor 

adquiriu o serviço de telefonia, da empresa requerida como destinatário 

final (art. 2º do CDC) e a ré, na qualidade de fornecedora, realizou a 

comercialização do bem no mercado de consumo (ar. 3º do CDC), desse 

modo a lide será analisada à luz das regras e princípios do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, a situação fática ora deduzida 

demonstra ser a parte autora hipossuficiente, quer financeira, quer 

tecnicamente, haja vista não possuir condições técnicas de produzir 

prova específica acerca do defeito do serviço fornecido pela requerida, 

nem condições financeiras a ela semelhantes, situação esta autorizadora 

da aplicação daquela regra atinente à distribuição do ônus probandi. 

Nesse sentido, cumpre trazer à baila o escólio de LEONARDO DE 

MEDEIROS GARCIA, in Direito do Consumidor, Código Comentado e 

Jurisprudência, 4ª Edição, pág. 70, verbis: “O conceito de hipossuficiência 

envolve, segundo parte da doutrina, aspectos econômicos e 

técnico-científicos: o primeiro relacionado à carência econômica do 

consumidor face ao fornecedor de produtos e serviços e, o segundo, 

pertinente ao desconhecimento técnico-científico que o consumidor 

geralmente enfrenta, na aquisição do produto ou serviço. Nesse sentido, a 

inversão do ônus da prova no CDC respeita tanto a dificuldade econômica 

quanto a técnica do consumidor em provar os fatos constitutivos do 

direito. Sendo assim, quando verificadas uma das hipóteses previstas no 

inciso VIII, deve o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, 

inverter o ônus probatório, presumindo como verdadeiros os fatos 

alegados pelo consumidor, dispensando-o de produzir outras provas, 

cabendo ao fornecedor a obrigação de produzi-las, sob pena de não se 

desincumbir do ônus probatório.” Ainda mais, no que tange ao Onus da 

prova, traz o artigo 373, II do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. Nesta esteira, tendo a parte autora apresentado o 

comprovante de pagamento, cabia a parte requerida desconstituir a prova 

trazida pela autora. Na espécie, constata-se que a reclamante, contratou o 

SERVIÇO DE TELEFONIA, da empresa VIVO S/A e teve seu nome inserido 

no SERASA/SPC, no entanto a reclamada ofertou benefícios para quitar a 

referida dívida, sendo que a promovida enviou o boleto anexo, com a 

seguinte observação. “Caso você não efetue o pagamento deste boleto 

até a data de vencimento, ocorrerá a perda dos benefícios ora ofertados” 

Colhe- se dos autos, conforme documentos acostados na exordial que a 

parte reclamante realizou o pagamento da fatura no valor de R$ 134,73 

(cento e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) no dia 04.08.2014. 

De outro norte, verifica-se que a reclamada alega que o débito se refere a 

outra fatura, qual seja, conta nº2126806141, no entanto não esclareceu 

qual fatura seria esta, para comprovar suas alegações. Ao revés da parte 

reclamante, que comprovou o alegado com as faturas juntadas aos autos 

demonstrado o pagamento da fatura. Em que pese à empresa ter 

colacionado aos autos “prints” das faturas demonstrando a situação do 

cadastro da parte reclamante, afirmando que está em aberto a fatura 

objeto da cobrança, bem verdade é que houve falha na prestação de 

serviço, uma vez, que a autora aderiu a proposta da empresa, para 

quitação de sua dívida efetuando o pagamento de R$ 134,73 (cento e 

trinta e quatro reais e setenta e três centavos), e mesmo assim seu nome 

negativado por inadimplência. De toda sorte, a parte Reclamada não trouxe 

aos autos qualquer justificativa plausível que justificasse a inserção do 

nome da autora no SERASA. Nesta esteira, restou comprovado o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, 

tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do 

serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas 

relações de consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da 
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responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou, que a culpa é exclusiva do consumidor ou 

de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor 

a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais e difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte 

Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição, indignação e 

transtornos a que foi submetido, por culpa exclusiva da Reclamada, deve 

ser integralmente reparada. Assim, demonstrada a responsabilidade civil 

da parte Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Requerente pelos danos sofridos. No que respeita a prova do dano, 

imperativo ressaltar, que após o advento da Constituição Federal de 1988, 

o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até 

mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à 

honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base 

essencial de cada preceito constitucional relativa aos direitos 

fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que 

atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral. A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In 

casu, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por 

danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 

Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos 

Tribunais, 1999, p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Tratando-se de 

aplicação dos critérios tradicionais de distribuição do onus probandi, posto 

que não é dado ao litigante a prova de fato negativo, à ré era 

perfeitamente possível e exigível que demonstrasse que não houve a 

alteração do contrato da parte reclamante. Como a ré não demonstrou, de 

rigor a inexigibilidade das cobranças promovidas pela ré, bem como o 

restabelecimento do serviço telefônico em favor da parte reclamante. 

Também, de rigor a procedência do pedido de condenação da ré no 

pagamento de indenização por danos morais. De outra banda, a inclusão 

indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera dano 

moral indenizável. É o denominado damnum in re ipsa. Nesse sentido: Civil. 

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à 

reforma manifestada por ambas as partes. Recurso da ré. Insurgência 

restrita à pretensão indenizatória. A inclusão indevida em banco de dados 

de órgão de proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in re ipsa. 

Recurso da autora. Majoração da verba honorária cabível, bem assim do 

valor da indenização, na esteira do entendimento desta Câmara; porém, 

não no montante pleiteado. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA 

PROVIDO EM PARTE (Apelação 1022247-54.2015.8.26.0576 Relator(a): 

Mourão Neto; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 27ª Câmara 

de Direito Privado; Data do julgamento: 23/08/2016; Data de registro: 

30/08/2016). Em sendo assim, os danos morais devem ser fixados em R$ 

7.000,00(sete mil reais) pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, 

ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, tornando definitiva a liminar 

concedida ID 6974511, e declaro inexistente os débitos objetos da 

presente ação, bem como CONDENO a empresa requerida VIVO S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da 

prolação da sentença. Deixo de condenar a ré ao pagamento das verbas 

de sucumbência, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Oportunamente arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15365 Nr: 908-85.2006.811.0092

 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: Sebastiana Faustina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos da Rocha - 

OAB:96.030-SP, Neide Aparecida Gazolla de Oliveira - 

OAB:167377/SP, Romildo Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691 MT

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora, 

por meio de seus advogados, para apresentarem aos autos os dados 

bancários, incluindo o número de CPF do titular da conta, para possibilitar o 

levantamento dos valores relativos à RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19955 Nr: 102-11.2010.811.0092

 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: Josue Lemos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora, 

por meio de seus advogados, para apresentarem aos autos os dados 

bancários, incluindo o número de CPF do titular da conta, para possibilitar o 

levantamento dos valores relativos à RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16415 Nr: 769-02.2007.811.0092

 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: Gerardus Johannes Servantius Maria Michels, Maria 

Luisa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linck SA Equipamentos Rodoviários e 

Industriais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83161, Esdras Sirio Vila Real - OAB:8364/MT, 

Martiniano José da Silva - OAB:1397-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Barbosa Garcia - 

OAB:1854/GO, Luiz Emídio Dantas Júnior - OAB:7400-MT, PATRICIA 

JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8014

 Código - 16415

DECISÃO
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I – Ante a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento de fls. 

1.415/1.426, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

II – Expeça-se a carta de adjudicação em favor do adjudicante, que deverá 

conter os requisitos do §2º do Artigo 877 do Código de Processo Civil.

 Alto Taquari/MT, 24 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 550-71.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados Alternative Assets I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rampazzo, José Carlos 

Rampazzo, Ondina de Queiroz Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto A. Busato - OAB:PR - 

7.680, ROBERTO ANTONIO BUSATO - OAB:DF/28208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andrea Zanrosso 

- OAB:31-462 / PR, Fabricio Rogério Becegato - OAB:31350, Gilvana 

Pessi Mayorca - OAB:28.942/PR, Santino Ruchinski - 

OAB:26606-A/PR

 Diante o pleito de Ref.73, cancelo a audiência designada e determino a 

devolução da missiva ao juízo deprecante, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 332-77.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS, KRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 Considerando o período de inadimplência alimentar superior a dois anos, 

sem a apresentação durante tal período de justificativa plausível, bem 

como a discordância da parte exequente em relação a proposta de 

parcelamento apresentada, com o parecer ministerial, rejeito a justificativa 

apresentada pelo executado e mantenho decretada sua prisão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34771 Nr: 540-61.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Pereira de Jesus, Rond Roma Moreira 

Demelas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROND ROMA MOREIRA DEMELAS, Cpf: 

00091759110, Rg: 12549886, Filiação: Bolivar Demelas e Ercilia Moreira 

dos Santos, data de nascimento: 25/02/1978, brasileiro(a), natural de 

Caiapônia-GO, casado(a), soldador, Telefone 66xx9613-7537. 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de Edimar Pereira de Jesus e Rond Roma Moreira 

Demelas pela prática da conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03.A 

denúncia narra os seguintes fatos:“Consta nos autos que na data de 

11/06/2015, por volta das 19h30min, em via pública, localizada na Rodovia 

MT-100, km 55, próximo ao entroncamento da estrada do Buriti, zona rural 

deste Município, os denunciados transportavam, no interior de um 

automóvel, duas armas de fogo de uso permitido, tipo espingarda, sendo 

uma calibre 12, de dois canos, marca Boito, nº 12560, municiada com sete 

cartuchos, e outra de calibre 32, marca Rossi, de dois canos, nº 813261, 

municiada com três cartuchos, sem a devida autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar.Consta que uma equipe de 

policiais encontrava-se no referido local realizando uma operação de 

fiscalização, quando abordaram os denunciados em um automóvel 

Volkswagen Gol, cor vermelha, placa CPY-8879, e, ao ser realizada a 

busca no interior do automóvel, foram localizadas duas espingardas em 

bom estado de conversação e municiadas, sendo que os denunciados 

não tinham o registro da arma ou porte de arma.”Os réus foram presos em 

flagrante, sendo concedida liberdade provisória pela Autoridade Policial 

mediante o pagamento de fiança.A denúncia foi recebida em 28/09/2015, 

os réus foram citados e apresentaram defesa prévia por meio de 

advogado dativo. Em audiência de instrução foram ouvidas duas 

testemunhas e interrogado os réus. Em alegações finais, o Ministério 

Público pediu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, e a 

Defesa, por sua vez, pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a 

desclassificação para o delito de posse de arma de fogo. É o relatório. 

DECIDO.A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do 

Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Exame de Eficiência de Arma 

de Fogo. Em relação à autoria, extraio dos depoimentos prestados pelos 

investigadores da Polícia Civil Ricardo de Brito e Roberto Carlos de Souza, 

tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que no dia dos fatos 

participavam de uma operação padrão quando fizeram a abordagem do 

veículo em que os réus estavam, em via pública, ocasião em que 

encontraram duas armas e munições no interior do automóvel. Ao serem 

interrogados em juízo, os réus confessaram a prática do delito, 

esclarecendo que cada um era proprietário de uma das armas.Logo, 

também não há dúvidas quanto à autoria.A defesa manifesta-se pela 

desclassificação para o delito de posse de arma de fogo (Art. 12), sob o 

argumento de que as espingardas estariam no interior do veículo.Todavia, 

esclareço que o delito capitulado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, 

que tipifica a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, exige que 

a posse ou manutenção da arma ocorra no interior da residência ou 

dependência desta, ou, ainda no local de trabalho, desde que seja o titular 

ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. No caso em 

análise, as armas foram apreendidas no interior de veículo conduzido 

pelos réus, em via pública, isto é, fora das hipóteses previstas no art. 12 

do Estatuto do Desarmamento, o que afasta a possibilidade de 

desclassificação para o delito de posse.No mesmo sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJMT. Note-se“PENAL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 

DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 

CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que veículos automotores não podem ser 

considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a 

desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta 

tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. 

Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp 306.401/SC, Rel. 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, 

DJe 21/10/2013)”“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL 

DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10826/03) 

POR AGENTE PÚBLICO DA SEFAZ – PLEITO DEFENSIVO – 1. ANSIADA 

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS NOS AUTOS – RÉU AGENTE PÚBLICO SEM REGISTRO E 

PORTE DO ARMAMENTO - 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO 

PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - 

CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – RÉU PRESO COM ARMA DE FOGO NO 

INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – CONDUTA QUE 

SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Não há 

falar-se em desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de 

uso permitido para o ilícito de posse irregular, quando se infere que a 

conduta realizada pelo agente subsume-se ao tipo penal capitulado no 

artigo 14 da Lei nº. 10826/03, pois comprovado que a arma de fogo de uso 

permitido encontrava-se no interior de veículo automotor, em via pública 

(rodovia). (TJMT – Ap 92797/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

29/01/2018)Destarte, impõe-se a condenação dos réus na forma da 

denúncia. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na 

denúncia para CONDENAR os réus Edimar Pereira de Jesus e Rond Roma 

Moreira Demelas pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 
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10.826/03.Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu. I – 

EDIMAR PEREIRA DE JESUS:Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias, 

motivos e consequências normais à espécie de delito. O réu é primário. 

Não há dados nos autos para atestar a conduta social e personalidade. 

Nesse cenário, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase, concorre a 

circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para 

evitar que a pena fique abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 

do STJ.Por fim, não concorrendo circunstância agravante nem causas de 

diminuição ou aumento de pena, fica a pena fixada definitivamente em 2 

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.O valor de cada 

dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato, considerando a situação econômica dos réus. Fixo o 

REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, 

§2º, “b”, e § 3º, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (DUAS) RESTRITITVAS DE 

DIREITOS, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.II – ROND 

ROMA MOREIRA DEMELAS:Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias, 

motivos e consequências normais à espécie de delito. O réu é primário. 

Não há dados nos autos para atestar a conduta social e personalidade. 

Nesse cenário, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase, concorre a 

circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para 

evitar que a pena fique abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 

do STJ.Por fim, não concorrendo circunstância agravante nem causas de 

diminuição ou aumento de pena, fica a pena fixada definitivamente em 2 

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.O valor de cada 

dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato, considerando a situação econômica dos réus. Fixo o 

REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, 

§2º, “b”, e § 3º, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (DUAS) RESTRITITVAS DE 

DIREITOS, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.III – 

DISPOSIÇÕES FINAIS: No tocante às armas e munições apreendidas, 

encaminhe-as ao Comando do Exército para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do art. 

25 da Lei n. 10.826/03.O valor da fiança prestada pelos réus será utilizada 

para pagamento das custas processuais, da multa aplicada e eventual 

prestação pecuniária (Art. 336 do CPP).Certificado o trânsito em julgado: I 

– Expeça-se Guia de Execução Definitiva; II – Proceda-se às 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação; III – Verifique-se a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em 

caso positivo, remetam-se os autos conclusos para a devida destinação; 

IV – Após, remetam-se os autos ao “Arquivo Definitivo”.Arbitro honorários 

advocatícios ao advogado nomeado para a defesa dos réus em juízo no 

importe de 4 (QUATRO) URH’s, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.Condeno os réus no pagamento das custas processuais.P.I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 24 de outubro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 1403-22.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Aparecida dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 30618

 Despacho

I – Apresentada resposta à acusação (fls. 444), verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 

14h15min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 25 de outubro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19765 Nr: 1293-28.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Ferreira Mares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Terezinha Oliveira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para distribuição ou 

comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no juízo 

deprecado.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49712 Nr: 452-13.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para conceder a 

GUARDA DEFINITIVA da menor Aline Moreira da Conceição a requerente 

Cleoma da Silva da Conceição, para todos os fins e efeitos de direito. 

Como consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Ante a 

nomeação da Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi OAB/MT 

4931 para patrocinar a defesa da requerente, arbitro honorários 

advocatícios em 02 (dois) URH nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo 

a Secretaria do Juízo expedir a respectiva certidão.Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE o competente Termo de Guarda e Responsabilidade 

em favor da requerente, em caráter definitivo, constando expressamente 

as advertências dos artigos 33 e 35 do ECA.Oportunamente, arquivem-se 

os autos, com as cautelas de estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.Sem 

custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 23 de 

outubro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98376 Nr: 750-75.2018.811.0038

 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: JLFdSS, MCFdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, acerca da Contestação protocalada 

tempestivamente, ref. 9, para querendo no prazo legal apresentar 

Impuganção a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52970 Nr: 311-40.2013.811.0038

 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: Claudiane da Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.742/93 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, objeto da 

lide, em favor de CLAUDIANE DA COSTA RODRIGUES, 

DEFERIR/CONFIRMAR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINAR que 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, caso não tenha 

feito, implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo de benefício 

mensal, sob pena da fixação de multa cominatória diária/astreinte e a 

adoção de providências no sentido de futura aplicação das medidas 

penais cabíveis, já que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

firmado no sentido da possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo 

do crime de desobediência, quando destinatário de ordem judicial – REsp 

1173226/RO – Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA 

TURMA – Data do Julgamento 17/03/2011 – Data da Publicação/Fonte DJe 

04/04/2011, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora a contar do requerimento administrativo – fls. 94 – 01/10/2012 –, 

bem como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104034 Nr: 3249-32.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco André Lisboa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:MT/ 19847

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 14 de novembro de 2018 (quarta-feira), às 14h, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 828-45.2013.811.0038

 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: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Clailton 

Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia Faria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:MT/ 15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse 

acerca da Certidão de ref. 25, similarmente, não constou nos autos que 

providenciou o adimplemento ou que entrou em contato com a Comarca 

deprecada para maiores esclarecimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54182 Nr: 1551-64.2013.811.0038

 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: Marly Rosalves de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que as partes se manifestassem 

acerca da digitalização dos autos ou demonstrassem interesse em manter 

a guarda de algum documento original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66447 Nr: 278-45.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Certifico que decorreu o prazo sem que as partes se manifestassem 

acerca da r. decisão supra (ref. 29).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 1034-93.2012.811.0038

 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: Manoel Alves Martins

 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:
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 Intimação da parte autora, acerca do Recurso de Apelação protocalado 

tempestivamente, Ref. 23, para no prazo legal apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56880 Nr: 1472-51.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renivaldo Sampaio Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Oliveira da Silva 

Sousa - OAB:MT-8310-B

 Certifico que decorreu o prazo sem que o denunciado comprovasse nos 

autos que efetivou o pagamento da última parcela referente à pena de 

multa (ref. 40), embora tenha sido devidamente intimado conforme certidão 

do oficial de justiça (ref. 75).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71467 Nr: 2905-22.2016.811.0038

 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 Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:MT - 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decreto-Lei n. 911/69 -, 

ajuizado por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de RENATA SOUZA 

PINTO MARCONI, cujo pedido é de concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem/veículo MARCA: VOLKSWAGEM, MODELO: GOLF 

SPORTLINE 1.6, ANO: 2009, COR: PRETA, PLACA: NIY6097, CHASSI: 

9BWAB01J894003620, em que foi concedido a liminar para determinar a 

busca e apreensão do veículo.

Ademais, conforme a certidão do OJA, o veículo não foi localizado, razão 

pela qual foi requerido a conversão da ação em execução, na qual 

protocolada em 29/11/2017.

Contudo, a parte autora informou ter localizado o veículo e manifestou pela 

desconsideração do pedido de conversão da ação de busca e apreensão 

em execução.

Isso posto, DEFIRO o pedido e DETERMINO que desentranhe o mando de 

busca e apreensão do bem/veículo MARCA: VOLKSWAGEM, MODELO: 

GOLF SPORTLINE 1.6, ANO: 2009, COR: PRETA, PLACA: NIY6097, 

CHASSI: 9BWAB01J894003620, no endereço a ser indicado pela parte 

autora.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101937 Nr: 2270-70.2018.811.0038

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 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.Diversamente, INDEFIRO os pedidos de 

expedição de ofício para retirar restrição no sistema RENAJUD, a qual não 

foi inserida, e 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.: 75203 Nr: 1529-64.2017.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Peres Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shiguemitu Sato, Grigório Marin dos Santos 

(Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com o falecimento da promitente vendedora tem-se que, antes da 

transferência do imóvel para a parte autora torna-se imperiosa a partilha 

ou sobrepartilha do bem, para que, então, sucessores possam arcar com 

o compromisso assumido pela promitente vendedora já falecida. Ora, com 

o falecimento da promitente vendedora, a herança passa aos herdeiros e 

somente após o inventário é que estes podem honrar com o compromisso 

assumido por aquele. De sorte que durante a tramitação do inventário a 

reivindicação deve ser proposta perante o espólio, com a citação do 

inventariante e demais herdeiros”. (TJMG, Apelação Cível 

1.0024.02.651833-2/001, rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, j. 

26/9/2012, p. 5/10/2012).O alvará judicial da forma pleiteada não se mostra 

o mais adequado, uma vez que não é possível autorizar que o 

vendedor/alienante vivo supra a assinatura/vontade do morto/falecido, 

mormente diante do princípio da saisine e porque trato de questão afeta ao 

direito sucessório, em que o(s) herdeiro(s) do de cujus precisa(m) ser 

cientificado(s) e manifestarem, ou seja, feito por petição na ação 

sucessória distribuída à época sob o n. 2821-09.2001.811.0038 (5509), 

cujo pedido, após cientificação e eventual manifestação do(s) herdeiro(s), 

resultaria em alvará judicial de autorização para a transferência do 

bem.Isso posto e a fim de aproveitar a petição apresentada de forma 

autônoma pela parte requerente, com base no princípio da 

instrumentalidade das formas, DETERMINO que distribua a em epígrafe por 

dependência ao sucessório de n. 2821-09.2001.811.0038 (5509) e, após 

isso, cite/intime os herdeiros, por publicação junto ao DJe e através do(a) 

advogado(a) constituído, para, querendo, manifestar(em) no prazo de 15 

(quinze) dias sobre os pedidos do requerente/interessado.Cumpra.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-16.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLAINE GOMES CASTRILLON LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA OAB - MT0008888A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte executada efetuar 

o pagamento sem manifestação. Diante disso, INTIMO o Exequente para 

manifestação pelo prosseguimento do feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento voluntário in 

albis. Diante disso, INTIMO o Exequente para manifestação em 

prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000365-47.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA CARLOS LUZ, 613, CENTRO, ARAPUTANGA 

- MT - CEP: 78260-000 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA. 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. ARAPUTANGA, 25 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: 1000365-47.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000365-47.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA CARLOS LUZ, 613, CENTRO, ARAPUTANGA 

- MT - CEP: 78260-000 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 

PASSIVO, 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: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 13:30 Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E. 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. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 
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úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 25 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 Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98786 Nr: 908-33.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Castro Neres, Fabricio Castro Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Aparecida Dias de 

Souza - OAB:MT0021724O

 Intimação dos requeridos acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19657 Nr: 11-22.2010.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Pereira Medina, Julina Pereira Medina, Dulce 

Pereira Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Dr. Arnaldo Silva 

Araujo, OAB/MT 13840, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, informar se há processo 

de inventário em tramite, seja judicial (informar o número e comarca) ou 

extrajudicial, bem como colacionar nos autos certidões negativas de 

tributos federais, estaduais e municipais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 148-67.2011.811.0026

 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: Emiliano Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT

 Vistos.

 1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Diante do Ofício Circular n. 052/2018/NUGEP/JLQ, no qual informar que o 

STJ determinou a suspensão de todos os processos que envolvem planos 

econômicos, a fim de aguardar o início do funcionamento da plataforma 

online, criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo 

Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO destes autos, 

arquivando-o provisoriamente, sem, contudo, proceder-se à baixa na 

distribuição.

3. Entretanto, previamente ao arquivamento provisório, diante a certidão 

retro, INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado via DJe, para 

providenciar o necessário quanto ao acordo, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, colacionando nos autos os documentos necessários para 

homologação.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20189 Nr: 548-18.2010.811.0026

 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: Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda, Maxicase Máquinas 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Moreno de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ítalo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10.174-MT, Izabella Menegassi Dutra Santana - OAB:11125/MT, 

Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT, Viviane Anne Diavan - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 VISTOS.

I - Diante da certidão de trânsito em julgado à fl. 219, e que as partes 

instadas a se manifestarem nada requereram, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2359 Nr: 286-88.1998.811.0026

 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): Júlio Osmar Emerick, Antonieta Civizier 

Emerick, Maria Joana Sartori Emerick, Júlio Cincinato Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573/PR, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 Vistos.

Cuida-se de impugnação oposta pelos executados ao cálculo apresentado 

pelo exequente de fls. 207/208, aduzindo que a sentença e acórdãos do 

TJMT e STJ determina que a correção da dívida deve ser realizada com 

base na TR e na taxa de juros pactuada de 10% ao ano, com base na 

comissão de permanência, limitada à taxa pactuada (fls.221/225) .

Pois bem. Em compulsão aos autos vislumbro que a matéria sobre os 

índices de correção já foi decidida, sendo sedimentada em sede recursal, 
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devendo o débito ser atualizado da seguinte forma:

“Ante o exposto, nos termos do art. 557 do COC, conheço do recurso e 

lhe dou provimento para afastar a limitação dos juros remuneratórios de 

12% ao ano, firmar a incidência da TR como índice de correção monetária 

e da comissão de permanência nos moldes preconizados.” (fl. 146)

Neste contexto, vê-se que os cálculos apresentados por ambas as partes 

apresentam valores com desproporcional discrepância entre um e outro, 

ressaltando que ambos estão desatualizados, razão pela qual visando 

dirimir a irresignação dos litigantes, DETERMINO que o cálculo da dívida 

seja realizado pelo contador judicial, nos moldes da decisão de fl. 146, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o cálculo, digam as partes no prazo comum de 5 (cinco) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, tornem os autos 

imediatamente conclusos.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2352 Nr: 269-52.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arinato Miguel Biava, Maria Maierhofer, Osmar 

Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14258-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO a petição de fl. 310 e, em consequência, DETERMINO A 

SUSPENSÃO da execução até 27/12/2018, nos termos do art. 10, inciso I, 

da Lei nº 13.340/2016, que teve sua redação alterada pela Lei 

13.606/2018.

2. Decorrido esse prazo, CERTIFIQUE a Secretaria e proceda com o 

cumprimento do quanto determinado a fl. 216/216-v.

3. 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).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40144 Nr: 1374-10.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustivel Arenápolis Ltda, por 

seu Sócio Marco André Wieczorek., Marco André Wieczoreck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Bertelli - 

OAB:10.748-B/MT, Felipe Bedin Biasotto - OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos 

termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 1.1. Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

1.2. Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 2. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 890 Nr: 313-08.1997.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Biato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 Processo Código 890

Decisão – Determinação [101013]

Vistos.

Considerando que o feito já foi saneado e diante do petitório retro, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11/02/2019 às 

13h30min.

Considerando o pedido de produção de prova oral e testemunhal, 

consigno que as partes deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 

05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.

Ainda, INTIMEM-SE as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

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).

CIÊNCIA AO MP.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

As providências.

Arenápolis/MT, 23 de outubro de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11135 Nr: 1236-53.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Colorado rep. Pelo seu proprietário 

Mauro Antônio Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de execução de título judicial, a qual deverá correr no rito do 

procedimento de cumprimento de sentença estabelecido pelo CPC/2015.

2.Assim, INTIME-SE o executado pessoalmente (endereço declinado às fls. 

84/85), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

3. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, tornem 

os autos conclusos para análise do pleito de penhora de numerários, vez 

que o exequente já juntou planilha de cálculos.
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4. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, 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).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3040 Nr: 483-09.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoviário Transnego Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biava & Biava Ltda, Arinato Miguel Biava, 

Agostinho Carlos Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar van der Sand - 

OAB:4207/MT

 (...)Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Isento de 

honorários.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com 

as baixas de estilo. DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10854 Nr: 961-07.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antônio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah de Oliveira - 

OAB:226.535/SP, Eli Monteiro - OAB:165446/SP

 Vistos.

1. De pronto, INTIME-SE a parte autora pessoalmente e na pessoa de seu 

advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito 

do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

com advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

2. CERTIFIQUE-SE quanto à existência de valores depositados na conta 

judicial vinculado a este processo, se positivo, o quantum.

3. Após, certifique-se o necessário e tornem-me os autos conclusos.

Às providências, com expedição do necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11146 Nr: 1245-15.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Perovano da Silva Miranda, Paula Perovano 

de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:Procuradora

 Vistos.

1. INTIME-SE o Impugnado/Exequente para manifestar-se quanto a 

impugnação apresentada as fls. 360/368, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41655 Nr: 1872-72.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Fabianny Salmom Rafael - OAB:21897/O, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que a requerida não foi citada e que o veículo 

não foi encontrado, deve a ação ter sua classe alterada para execução 

de título extrajudicial.Isso posto, DEFIRO a conversão requerida, devendo 

a Secretaria da Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de 

que passe a constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

CPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 1352-15.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Souto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.Sem custas.Transitado 

em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8777 Nr: 81-49.2004.811.0026

 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: Edson Alves da Cruz, Márcia Regina Lopes Arantes, 

Luciano da Cruz, Taline Alves dos Santos, Fernando Alves da Cruz, 

Daniele Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Fernandes Brandão, Rogério 

Eduardo de Faria Brandão, Dermeval Vilas Boas Sampaio, Nelson Vilas 

Boas Sampaio, Maria do Socorro Alves Reis Sampaio, Vennicelia Gusmão 

Sampaio, Dulce Vilas Boas Sampaio, Joaquim Gonçalves Monteiro, 

Rosinha Santos Carvalho, Jander Chuster Baldaia Vilas Boas Sampaio, 
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Sue Ellen Baldaia Sampaio, Espólio de Rogaciano Oliveira Sampaio, Elza de 

Barros Monteiro, Ildeu Carvalho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alves da Cruz - 

OAB:35169/PR, VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - OAB:19901/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 81-49.2004.811.0026 – Código: 8777

Vistos.

Cuida-se de pedido dos autores para busca de endereço de alguns 

requeridos, consoante se infere às fls. 379/379v.

Pois bem. Em análise aos autos, verifica-se que os requeridos Sue Ellen e 

Jander Chuster já foram citados e apresentaram contestação (fls. 

349/372), estando o feito pendente apenas da citação dos requeridos 

Nelson Vilas Boas e Maria do Socorro Alves.

Friso que a certidão de fl. 344 informa que o requerido Nelson já é falecido 

e que a requerida Maria do Socorro reside na Cidade de Cuiabá/MT, razão 

pela qual determino que os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem o endereço da requerida e do (s) herdeiro (s)/espólio do 

requerido Nelson.

Consigno que o ônus de informar o endereço dos requeridos é dos 

autores, razão pela qual indefiro o pleito de busca junto ao TRE.

Sem prejuízo, intimem-se os autores para apresentarem impugnação à 

contestação de fls. 349/372 e para se manifestarem acerca da certidão e 

fl. 374, requerendo o que entenderem por direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Arenápolis/MT, 22 de outubro de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11542 Nr: 1651-36.2005.811.0026

 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: Adão Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779, JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, 

Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - OAB:5.319/MT, Paulo 

Cezar Campos - OAB:7.408/MT

 Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, DECLARO SATISFEITA 

a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, 

com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do CPC.Com relação aos 

emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da CNGC -, inexistindo 

no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de 

remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda 

com as baixas necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41771 Nr: 1987-93.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Mendes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios. Transitada esta em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43630 Nr: 1839-48.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Celia Lourenço Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski - 

OAB:MT/16168 ,  José  Car los  Skrzyszowsk i  jún ior  - 

OAB:MT/16.168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, e REVOGO liminar deferida a 

fl. 31.Custa, se houver, pela parte autora.Ausente penhora/arresto 

efetivada nos autos, deixo deferir o pedido levantamento e demais 

relacionados à constrição de bens.Transitada em julgado ou na hipótese 

de renúncia do prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e 

ARQUIVE.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42806 Nr: 936-13.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomar Vicente Stragliotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Souza Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado, venho por meio deste proceder a 

INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco)dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42932 Nr: 1079-02.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o (a/s) advogado (a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a 

ação e promover o que lhe compete. A não manifestação, no requerido 

prazo ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do que dispõe o artigo 485, IV, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GELIEL FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000492-84.2018.8.11.0026 Valor da causa: $11,021.41 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GELIEL 

FERREIRA PEREIRA Endereço: travessa do ouro, sn, centro, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: 

CITIBANK S.A., AVENIDA PAULISTA 1499, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 01311-920 Senhor(a): GELIEL FERREIRA PEREIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 05/12/2018 Hora: 08:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 25 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: 1000496-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMARI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000496-24.2018.8.11.0026 Valor da causa: $82.28 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROZIMARI PEREIRA DA SILVA Endereço: Travessa do Ouro, s/n, 

Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1012, - DE 585 A 1261 - 

LADO ÍMPAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20071-004 Senhor(a): 

ROZIMARI PEREIRA DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 05/12/2018 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 25 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: 1000497-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000497-09.2018.8.11.0026 Valor da causa: $283.36 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SILMARA MARQUES DE MOURA Endereço: Travessa do Ouro, S/n, 

Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): SILMARA MARQUES DE 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: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 05/12/2018 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 25 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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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: 1000216-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILEIDE APARECIDA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000216-53.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: ROZILEIDE APARECIDA MAIA Endereço: 

Avenida Castelo Branco, sn, São 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: [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, 25 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: 1000216-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILEIDE APARECIDA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000216-53.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: ROZILEIDE APARECIDA MAIA Endereço: 

Avenida Castelo Branco, sn, São 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: [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, 25 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: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000309-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,100.87 POLO ATIVO: Nome: LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO 

Endereço: Rua Francisco Egídio, s/n, Centro, 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: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, 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, 25 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: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000309-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,100.87 POLO ATIVO: Nome: LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO 

Endereço: Rua Francisco Egídio, s/n, Centro, 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: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, 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, 25 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: 1000079-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 1000079-71.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,342.02 POLO ATIVO: Nome: ADILSON ANDRADE E SILVA Endereço: 

Casa 02, 1816, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [ASSINATURA 

BÁSICA MENSAL]->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 
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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, 25 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: 1000079-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 1000079-71.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,342.02 POLO ATIVO: Nome: ADILSON ANDRADE E SILVA Endereço: 

Casa 02, 1816, São Mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [ASSINATURA 

BÁSICA MENSAL]->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, 25 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: 8010206-22.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON PAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (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. 8010206-22.2013.8.11.0026 Valor da causa: 

$27,120.00 POLO ATIVO: Nome: NAILTON PAES RIBEIRO Endereço: Rua 

Mato Grosso, 85, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

ESPÉCIE: [CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CORREÇÃO 

MONETÁRIA]->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, 25 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: 8010206-22.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON PAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (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. 8010206-22.2013.8.11.0026 Valor da causa: 

$27,120.00 POLO ATIVO: Nome: NAILTON PAES RIBEIRO Endereço: Rua 

Mato Grosso, 85, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

ESPÉCIE: [CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CORREÇÃO 

MONETÁRIA]->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, 25 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: 8010011-32.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YARA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 8010011-32.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$26,400.00 POLO ATIVO: Nome: YARA GOMES DE SOUZA Endereço: Rua 

SILVANO RODRIGUES DA SILVA, 39, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua Rua Barão 

de Melgaço, 3209, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, 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, 25 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: 8010011-32.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YARA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 8010011-32.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$26,400.00 POLO ATIVO: Nome: YARA GOMES DE SOUZA Endereço: Rua 

SILVANO RODRIGUES DA SILVA, 39, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua Rua Barão 

de Melgaço, 3209, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 569 de 760



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, 25 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: 1000126-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERLY SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA A R LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (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. 1000126-45.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: GERLY SILVA PINHEIRO Endereço: 

Avenida Tira Dentes, 316, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: MERCEARIA A R LTDA - ME Endereço: 

Avenida Prefeito Caio, 122-S, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 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, 25 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: 1000126-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERLY SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA A R LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (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. 1000126-45.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: GERLY SILVA PINHEIRO Endereço: 

Avenida Tira Dentes, 316, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: MERCEARIA A R LTDA - ME Endereço: 

Avenida Prefeito Caio, 122-S, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 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, 25 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 570 de 760



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: 1000067-91.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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. 1000067-91.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$341.70 POLO ATIVO: Nome: NOEMIA GONCALVES DE ALMEIDA 

Endereço: RUA OSCAR JOSETTI DE BARROS, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 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, 25 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: 1000067-91.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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. 1000067-91.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$341.70 POLO ATIVO: Nome: NOEMIA GONCALVES DE ALMEIDA 

Endereço: RUA OSCAR JOSETTI DE BARROS, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 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, 25 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: 1000203-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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. 1000203-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,862.18 POLO ATIVO: Nome: JUCINEIDE DOS SANTOS Endereço: RUA 
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PEDRO PEDROSSIAN, 0, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, lt 10 s 220, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 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, 25 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: 1000203-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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. 1000203-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,862.18 POLO ATIVO: Nome: JUCINEIDE DOS SANTOS Endereço: RUA 

PEDRO PEDROSSIAN, 0, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, lt 10 s 220, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 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, 25 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: 1000258-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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. 1000258-39.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,600.00 POLO ATIVO: Nome: JOADIR PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Joaquim Otavio Pereira, 215, Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: AVENIDA 

ALEXANDRE COLARES, 1.188, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 05106-000 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, 25 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 
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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: 1000258-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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. 1000258-39.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,600.00 POLO ATIVO: Nome: JOADIR PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Joaquim Otavio Pereira, 215, Canaa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: AVENIDA 

ALEXANDRE COLARES, 1.188, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 05106-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DS PARTS 

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, 25 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: 1000289-59.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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. 1000289-59.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,600.00 POLO ATIVO: Nome: ITAMAR DE CASTRO SILVA Endereço: 

Joaquim Otavio Pereira, SN, JARDIM CANAAN, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: 

AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1.188, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05106-000 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, 25 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: 1000289-59.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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. 1000289-59.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,600.00 POLO ATIVO: Nome: ITAMAR DE CASTRO SILVA Endereço: 
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Joaquim Otavio Pereira, SN, JARDIM CANAAN, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: 

AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1.188, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05106-000 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, 25 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: 1000257-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON MIRANDA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARCEL COSMO OAB - PR80638 (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. 1000257-20.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: ALYSSON MIRANDA DE MOURA 

Endereço: Rua dos Boiadeiros, s/n, Próximo ao Bem-Estar Social, São 

Matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA Endereço: RUA GENERAL LUCAS 

DE ALMEIDA GUIMARÃES, 15, ESTÂNCIA PINHAIS, PINHAIS - PR - CEP: 

83323-130 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, 25 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: 1000271-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000271-04.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,102.85 POLO ATIVO: Nome: ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS 

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 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, 25 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: 1000271-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000271-04.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,102.85 POLO ATIVO: Nome: ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS 

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 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, 25 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: 8010028-39.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA FRANCA ADONA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A 

(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. 8010028-39.2014.8.11.0026 Valor da causa: 

$14,480.00 EXEQUENTE: Nome: FERNANDA PEREIRA FRANCA ADONA 

Endereço: Rua chile, 1821, Centro, Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 EXECUTADO: Nome: TUT TRANSPORTES LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: Rua DO CONTORNO, 171, SEDE, 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-100 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRANSPORTE 

TERRESTRE]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à penhora realizada 

via BACENJUD. ARENÁPOLIS, 25 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: 1000272-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 1000272-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,080.21 POLO ATIVO: Nome: DIVINO DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE DUTRA, 55, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: TRAVESSA L, 

1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, 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 
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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, 25 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: 1000272-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 1000272-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,080.21 POLO ATIVO: Nome: DIVINO DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE DUTRA, 55, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: TRAVESSA L, 

1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, 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, 25 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-27.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000263-27.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,000.00 POLO ATIVO: Nome: ITAMAR DE CASTRO SILVA Endereço: 

Joaquim Otavio Pereira, SN, JARDIM CANAAN, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 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, 25 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-27.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000263-27.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,000.00 POLO ATIVO: Nome: ITAMAR DE CASTRO SILVA Endereço: 

Joaquim Otavio Pereira, SN, JARDIM CANAAN, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 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, 25 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: 1000121-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GOMES HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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. 1000121-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,600.00 POLO ATIVO: Nome: JOSIANE GOMES HENRIQUE Endereço: 

Rua Presidente Costa e Silva, S/N, casa, 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, 25 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: 1000121-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GOMES HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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. 1000121-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,600.00 POLO ATIVO: Nome: JOSIANE GOMES HENRIQUE Endereço: 

Rua Presidente Costa e Silva, S/N, casa, 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 
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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, 25 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: 1000131-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000131-67.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,171.46 POLO ATIVO: Nome: ROSENIRA MENDES DA SILVA Endereço: 

RUA 14, 2079E, SÃO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, QD. 05, ED. EMBRATEL, 2 ANDAR, 

ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 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, 25 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: 1000131-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000131-67.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,171.46 POLO ATIVO: Nome: ROSENIRA MENDES DA SILVA Endereço: 

RUA 14, 2079E, SÃO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, QD. 05, ED. EMBRATEL, 2 ANDAR, 

ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 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, 25 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: 1000024-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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. 1000024-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,069.01 POLO ATIVO: Nome: RENATO FERREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA SANTO ANTONIO, S/N, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV. 

PREFEITO CAIO, 615, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 25 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: 1000024-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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. 1000024-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,069.01 POLO ATIVO: Nome: RENATO FERREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA SANTO ANTONIO, S/N, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV. 

PREFEITO CAIO, 615, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 25 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: 1000177-56.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLAINE DA COSTA MOREIRA (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. 1000177-56.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$423.76 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EDLAINE DA COSTA 

MOREIRA Endereço: rua Duque de Caxias, 99, bolivia, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça a 

Secretaria do Juizado Especial a fim de retirar a certidão premonitória, 

conforme determinado na decisão proferida nos autos. ARENÁPOLIS, 25 

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: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000367-19.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: NILZA COELHO Endereço: Rua Presidente 

Juscelino Kubitschek, sn, Vila Nova, 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, 24 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: 1000367-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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. 1000367-19.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: NILZA COELHO Endereço: Rua Presidente 

Juscelino Kubitschek, sn, Vila Nova, 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, 24 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 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 14-09.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DA COSTA SILVA JUNIOR, 

Filiação: Elizabete Pereira Garcia e Jose da Costa Silva, data de 

nascimento: 04/04/1986, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

DESIGNADA

Despacho/Decisão: Vistos etc. O feito encontra-se preparado para 

julgamento em plenário. Passo ao sucinto relatório (art. 423, inc. II, do CPP). 

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de José da Costa Silva Júnior, 

vulgo Neguinho, pela prática, em tese do crime previsto no artigo 121, § 

2.º, inciso II, do Código Penal. Consta dos autos, “no dia 29 de dezembro 

de 2014, na Linha Progresso, Localidade de Conselvan, município de 

Aripuanã/MT, o denunciado JOSÉ DA COSTA SILVA JÚNIOR, agindo com 

inequívoco animus necandi, por motivo fútil, desferiu um tiro contra a vítima 

Carlos Roberto de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo de 

exame de necropsia e respectivo mapa topográfico de fls. 36/37, lesões 

estas que foram suficientes para sua morte. Segundo consta dos autos o 

denunciado e a vítima trafegavam no veículo Fiat Uno sentido Rondônia, 

ocasião em que o combustível do veículo acabou e passaram 

desentenderem-se. Durante a discussão a vítima apanhou uma espingarda 

e disparou contra o denunciado, o qual revidou fazendo uso de um 

revólver. Após atingir a vítima o denunciado apanhou a espingarda da 

própria vítima e fez mais disparos. Em seguida fugiu a pé pelo mato.” 

Instaurou-se inquérito policial mediante auto de prisão em flagrante. 

Durante a fase investigatória foram colhidos os depoimentos de 

testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado. Foram, ainda, 

elaborados Boletim de Ocorrência; Termo de Reconhecimento Fotográfico 

de Pessoa; Termo de Exibição e Apreensão; e Laudo de Lesões Corporais 

do denunciado. Por fim, a Autoridade Policial elaborou relatório final. Foram 

arroladas 08 (oito) testemunhas pela acusação. A denúncia foi recebida 

em 19 de janeiro de 2015 (ref. 4). O réu foi citado e apresentou resposta à 

acusação por defensor nomeado (ref. 53). Em audiência de instrução 

foram inquiridas 06 (seis) testemunhas. Em seguida, foi procedido ao 

interrogatório do réu (ref. 98). As demais testemunhas foram ouvidas por 

carta precatória (ref. 131 e 132). O Ministério Público pugnou pela 

pronúncia do acusado, nos termos da denúncia (ref. 113). A Defesa, por 

seu turno, apresentou alegações finais pedindo que o réu seja submetido 

ao jurí, onde provará sua inocência com base em causa excludente de 

ilicitude (ref. 123). Foi proferida sentença de pronúncia, por meio da qual o 

réu foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ref. 

136). Transitada em julgada a sentença de pronúncia (ref. 214), a 

acusação deu cumprimento ao art. 422 do CPP (ref.207). Por outro lado, 

decorreu o prazo para a defesa cumprir os requisitos do referido artigo. 

Como prova técnica consta laudo de exame de lesões corporais 

digitalizada nos autos. É o relatório. Designo o dia 13 de novembro de 

2018, às 08h15min, para a sessão do Tribunal do Júri. Intimem-se o 

defensor (Dr. David Clemente Rudy), o Ministério Público, o réu, as 

testemunhas e os jurados. Expeça-se carta precatória para a intimação de 

eventuais testemunhas residentes em outra comarca. Proceda-se à 

extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, que deverão 

ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.

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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 23 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55185 Nr: 1717-09.2014.811.0088

 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): GERALDO LARA DA SILVA, ANTONIO 

FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 Intimação da parte requerida Antonio Firmino, na pessoa de seu advogado 

David Clemente Rudy, acerca dos despachos de fls. 99/101,310, 

311,317,335, 351, 361/362.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68273 Nr: 2803-10.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620

 Intimo a parte requerente para que realize o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, a fim de intimar a parte requerida acerca da sentença 

proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61577 Nr: 1513-91.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVERSON FONSECA TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte autora para se manifestar acerca da certidão 

de ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66386 Nr: 1453-84.2017.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para impugnar a contestação no prazo de 

quinze dias (arts. 350 e 351 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 581 de 760



 Cod. Proc.: 70885 Nr: 4659-09.2017.811.0088

 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: Robson Angelino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Gonçalves da Silva, Adelaide Garcia 

Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A FIM DE QUE SE MANIFESTE 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS (ART. 350 DO CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69346 Nr: 3539-28.2017.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA HUZYK, VITORIO HUZYK, WILLIAN 

FERNANDES, CARINA DA SILVA HUZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA(TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERIDIANA SALDANHA DE 

ALMEIDA - OAB:17089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que realize o pagamento das custas para 

expedição de carta precatória de citação/intimação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-38.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010070-38.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: VALDECY VIEIRA EXECUTADO: 

MAURO LUIZ DO NASCIMENTO Vistos. Entendo que a pretensão de 

penhora de valores depositados em conta corrente do executado se 

afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos artigos 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. Providencie a 

Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da parte executada até o valor total 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 as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intime-se o executado, 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 o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 29 de maio de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-38.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação da parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo em vista a informação 

negativa via BacenJud na ref. 16149829.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-36.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ATRATIVA PRESENTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Ante a devolução da carta precatória com cumprimento 

negativo na ref. 16161425, nos termos da legislação vigente, intimo a parte 

autora para se manifestar dizendo sobre o prosseguimento do feito, 

informando o endereço atualizado do requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-53.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ODORICO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010069-53.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: JAIR ODORICO ARAUJO 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Vistos. Entendo 

que a pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente da 

empresa executada se afigura plenamente cabível, conforme inteligência 

dos artigos 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. 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada até o valor total 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 as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intimem-se a 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 o exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 07 de 

junho 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-53.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ODORICO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação da exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, ante a penhora negativa via BacenJud 

de ref. 16168242.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010235-80.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILSON MASSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDIR DILLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010235-80.2013.8.11.0088. REQUERENTE: IRANILSON MASSIMO DA 

SILVA REQUERIDO: IVALDIR DILLI Vistos. Entendo que a pretensão de 

penhora de valores depositados em conta corrente do executado se 

afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos artigos 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. Providencie a 

Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da parte executada até o valor total 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 as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intime-se o executado, 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 o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 30 de maio de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010235-80.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILSON MASSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDIR DILLI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação do exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, ante a penhora negativa via BacenJud 

de ref. 16168592.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64051 Nr: 488-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES, DIORLEI BORGES, 

MARIA DE LOURDES ZANETE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a 

ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 549-91.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19092 Nr: 1199-61.2006.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Adamantina - SP, 

JOSÉ FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO FRANCISCO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO CAMACHO 

NEVES - OAB:200467/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a sugestão de data para a realização do leilão sugerida às fls. 90 

pelo leiloeiro.

INTIMEM-SE as partes.

REMETAM-SE os autos à Secretaria do Juízo para o cumprimento das 

determinações anteriores nos termos legais e regulamentares.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51879 Nr: 309-78.2013.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDIO ROGERS INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
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- OAB:9.948-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206339, 

JULIANA CÉLIA GARCIA - OAB:SP 230.608, JUSCELINO ADSON DE 

SOUZA FILHO - OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que peça o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70944 Nr: 1335-38.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD3VCDCDS, GAFCDIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 43, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 1922-60.2018.811.0100

 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: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE 

DO JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar o cumprimento dos requisitos 

insertos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão do 

arresto ordenado no feito principal de código nº 69619 (ação de 

execução).TRASLADE-SE cópia da presente decisão ao feito principal 

(execução nº 69619).INTIMEM-SE as partes para comparecimento em 

audiência de conciliação referente aos processos de códigos nº 72041 e 

69619 (apensos), com a presença da conciliadora credenciada, a ser 

marcada conforme disponibilidade em agenda pela Secretaria do 

Juízo.ADVIRTA-SE que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).CUMPRA-SE servindo a presente 

decisão como (mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67631 Nr: 2811-48.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao,devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19092 Nr: 1199-61.2006.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Adamantina - SP, 

JOSÉ FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO FRANCISCO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO CAMACHO 

NEVES - OAB:200467/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fl. 91, DESIGNO a data de 06 de dezembro de 

2018 às 10:00 horas para a realização do 1° leilão, e do 2º leilão, às 13:00 

horas. Certifico ainda, que o leilão será realizado somente na modalidade 

eletrônica, através do "site": www.balbinoleiloes.com.br.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500064-09.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

0500064-09.2015.8.11.0110. REQUERENTE: ROBSON BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: DAIANE ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Sem 

prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na sentença, 

tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o interesse de produção de demais provas, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no 

julgamento antecipado da lide. Submeto o presente projeto de despacho à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Lys 

Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo o projeto de despacho da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 44077 Nr: 1607-02.2018.811.0110

 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, 

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO 

DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer c/c Antecipação de 

Tutela, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agindo na 

tutela de interesse da Sr.ª MARIA DE FATIMA DA SILVA, move em face do 

MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT e ESTADO DE MATO GROSSO/MT.

Narra a inicial que a paciente necessita dos medicamentos de uso 

contínuo denominados XARELTO 20 mg, PRISTIC 100 mg e RAZAPINA 30 

mg, a fim do tratamento das doenças “transtorno depressivo maior”, 

“depressão associada com ansiedade” e “trombose/prevenção AVC” , 

conforme relatório médico de fls. 17/18.

Ante o exposto e considerando o provimento 02/2015 – CGJ, que dispõe 

em seu artigo 8º, § 1º que:

(...) § 1º - Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares 

sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. (negritei)
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Determino com urgência, em razão do pedido de tutela de urgência, que se 

digitalize a integralidade deste feito e encaminha-se ao referido Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT, através do malote digital, solicitando-lhes a emissão 

de parecer técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em 

testilha, deverá ainda informar se o presente caso é de URGÊNCIA, 

EMERGÊNCIA OU ELETIVO.

Aportado aos autos o parecer, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40690 Nr: 1798-81.2017.811.0110

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT., WITOR LOPES NETO DA SIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Visto.

Tendo em vista o acolhimento do menor WITOR LOPES NETO DA SILVA em 

instituição apropriada, cumprido nos autos apensos – Cód. 43791, dê-se 

vistas ao Ministério Público para manifestação.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34825 Nr: 457-88.2015.811.0110

 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: LINDIANA BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32496 Nr: 230-35.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35250 Nr: 724-60.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37723 Nr: 260-65.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA RENHIMEIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106459 Nr: 3089-12.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO SALVINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLOS TOMÉ ZELICHMANN 

- OAB:RS 52441

 Autos Virtuais (Id. 106459)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 09:30 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106477 Nr: 3101-26.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA, ROBERTO KELLER, 

MARCOS ANTONIO COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Autos Virtuais (Id. 106477)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 20 de fevereiro de 

2019, às 15:30 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 3029-39.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GARCIA BRUSCAGIN - 

OAB:MT/14707-E, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 106347)

Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

Vistos.

1. Ante a certidão do distribuidor de ref. 02, INTIME-SE a parte autora a fim 
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de recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

 2. Após, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94666 Nr: 625-49.2017.811.0101

 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: Emerson Luis Bordignon de Quadros, Bordignon 

Agronegócios Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, o que 

faço com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ao 

Distribuidor para incluir no polo ativo da presente demanda Ângela Cristina 

Menani e Edybsa Storch Caetano CrestaniCondeno a parte Embargante ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados e 

fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo sido considerado zelo, 

tempo e trabalho desenvolvido pelo advogado, na forma do artigo 85, § 2º 

do Código de Processo Civil.P.R.I.Translade fotocópia da presente decisão 

para os autos em apenso (id. 94602).Após o trânsito em julgado, 

desapensem-se e arquivem-se com as cautelas de estilo.Diligências 

necessárias.Cláudia, 24 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92444 Nr: 1992-45.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT

 2. 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 XXX de 2019, às XX:XX horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). Intime-se e requisite-se o réu para a presente 

solenidade.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. 

Intimem-se.7. Ciência ao Ministério Público.8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102993 Nr: 1383-91.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, LHFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Ante o exposto, cumprida a formalidade do art. 528 do CPC, decreto a 

custódia civil de EDIMAR APARECIDO MORAES DA SILVA, em 

conformidade com o art. 5º da Constituição Federal e art.528, § 3º, do 

CPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou período inferior a este, desde que 

seja pago o valor devido, no qual devem ser incluídas as parcelas que se 

vencerem até o dia do pagamento (Súmula 309 do STJ).2. À Contadoria 

Judicial para atualização do débito e, após, expeça-se mandado de prisão 

e consigne-se nele o valor atualizado bem como promova o PROTESTO da 

dívida, nos termos do artigo 528, § 1º do Código de Processo Civil.3. 

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.4. Diligências 

necessárias.2. Para tanto, ao Contador Judicial para atualizar a dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias.3. Após, intime-se pessoalmente o executado, 

para pagamento do débito, devendo consignar o valor do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.4. Intimem-se e ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102989 Nr: 1379-54.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, LHFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Vistos.

1. Trata-se de execução de pensão alimentícia pelo rito do antigo art. 732, 

do CPC, atualmente, artigo 528, §8º, do NCPC, em que o executado 

apresentou justificativa ao não pagamento do débito, aduzindo que faz 

diárias aleatórias e que ficou preso, ofertando como proposta o 

pagamento do débito em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de R$ 

20,13, cada uma.

A parte autora discordou da justificativa apresentada pelo executado (fls. 

36/37).

 O Ministério Público opinou pela não aceitação da justificativa e requereu 

a expropriação de bens.

DECIDO.

O art. 528 do CPC, apenas prevê a possibilidade do devedor justificar o 

inadimplemento do débito, realizar o pagamento ou provar que já o fez, 

sendo-lhe defeso suscitar questões alheias ao débito ou, ainda, fatos 

supervenientes à condenação, modificadores de sua fortuna ou das 

condições e necessidades da parte alimentada.

 Referidas condições, quaisquer que sejam, poderão constituir causa de 

pedir em eventual ação revisional, mas não justificam a interrupção ou a 

diminuição do valor da pensão sponte própria.

Assim, tem-se que as razões deduzidas pelo executado não justificam, de 

modo algum, o inadimplemento, até porque em consulta ao Sistema Apolo, 

na ação penal de código 100897, o executado está cumprindo medida 

cautelar de comparecimento mensal em Juízo e informou que atualmente 

está trabalhando como operador de máquinas na Fazenda das Araras, 

nesta Comarca.

 Ante o exposto, estando evidenciada a voluntariedade e inescusabilidade 

do inadimplemento do débito, cumprida a formalidade do art. 528 do CPC, 

rejeito a justificativa e determino que o Executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento do débito alimentar, sob pena de protesto e 

penhora.

2. Para tanto, ao Contador Judicial para atualizar a dívida no prazo de 05 

(cinco) dias.

3. Após, intime-se pessoalmente o executado, para pagamento do débito, 

devendo consignar o valor do débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

4. Intimem-se e ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97787 Nr: 2190-48.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFS, SGFS, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos.

1. Em que pese o rito processual não comportar audiências, tenho que em 
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casos extremos necessário se faz a tentativa de conciliação, 

considerando a atual situação da parte alimentante bem como a 

necessidade das alimentadas. Assim, paute-se audiência de conciliação 

com a Sra. Conciliadora.

2. Após, intimem-se as partes para comparecimento, inclusive a autora 

maior de idade.

3. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99787 Nr: 3211-59.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DTBB, PABDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE KAISER WOLFART - 

OAB:30905, PAULO ROBERTO WOLFART - OAB:22.279 OAB/SC

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de: a) 

CONDENAR o Requerido ao pagamento de alimentos em prol dos autores 

no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional, 

importando nesta data em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), mais 50% das despesas extraordinárias (roupas, material escolar, 

medicamentos, despesas com odontologia), as quais deverão ser 

comprovadas; Consigno, ainda, que aludida importância deverá ser 

depositada, mensalmente, em conta bancária indicada pela genitora dos 

Autores, ou ser paga diretamente a ela, mediante recibo. Além disso, o 

pagamento deverá ocorrer até o 10º dia subsequente ao mês vencido.O 

termo inicial dos alimentos fixados, nesta sentença, deverão ser pagos a 

contar da presente data.Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, eis que é beneficiária da justiça gratuita.P.R.I.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, no que for pertinente, o Código de Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106075 Nr: 2873-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE PONTES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 106075)Ação de Busca e Apreensão Vistos.1. (...0 

Assim, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, e determino a expedição do 

respectivo mandado, devendo constar que a requerida deverá entregar 

junto ao bem, seus respectivos documentos.3. Nomeio para assumir o 

encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada pelo credor, lavrando-se 

o respectivo termo de compromisso.4. (...0 9. Int.10. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 587-37.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI 

FATIMA DA SILVA VERGUTZ, JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Expeça-se carta precatória de citação das Executadas 

NELIRDES e ROSELI, conforme endereço constante na Ref. 26. 2. (...) 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de alienação antecipada do produto 

sequestrado, qual seja 40.038 sacas de soja, armazenados nos 

Armazéns descritos no auto de apreensão (Ref. 28), em nome da 

Exequente, devendo tal venda ser feita pela própria Exequente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pela cotação do dia da venda, bem como DEPOSITAR 

em conta bancária vinculada ao Juízo o valor da venda, até ulterior 

deliberação, sob as penas da lei. 3. Int. 4. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88706 Nr: 34-24.2016.811.0101

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Designo audiência de constatação para o dia 31 de outubro de 2018, às 

17:00 horas.

2. Intimem-se a genitora do menor, sua avó e as conselheiras tutelares 

Solange e Elisângela.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Ante o lapso temporal entre a presente data e a data da audiência, 

determino que o Oficial de Justiça Plantonista realize as intimações.

5. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105332 Nr: 2507-12.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ROIKA 

JÚNIOR - OAB:6.178/MT

 Autos Virtuais (Id. 105332)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 31 de outubro de 

2018, às 16:30 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105147 Nr: 2420-56.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, JOSUE DA SILVA 

SANTOS, ROBERSON DO NASCIMENTO, ELISA APARECIDA PAZ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA 

- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739-A/MT, REGINALDO ALVES - OAB:MT/15508

 Autos Virtuais (Id. 105147)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 31 de outubro de 

2018, às 16:15 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105837 Nr: 2760-97.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105851 Nr: 2770-44.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FRANCISCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105499 Nr: 2586-88.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105834 Nr: 2758-30.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARIA PALOSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105847 Nr: 2767-89.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105848 Nr: 2768-74.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OLEGÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105835 Nr: 2759-15.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA APARECIDA SOUZA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105893 Nr: 2790-35.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105946 Nr: 2811-11.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIS HARMEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105967 Nr: 2819-85.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINETE SILVA CARNEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 2789-50.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARECI SALETE COSTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105849 Nr: 2769-59.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO OLEGÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105945 Nr: 2810-26.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI HAUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105939 Nr: 2806-86.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ANTUNES DE SOUZA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105942 Nr: 2808-56.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIANE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105174 Nr: 2428-33.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105373 Nr: 2530-55.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA CHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105382 Nr: 2536-62.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DOS SANTOS SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105314 Nr: 2494-13.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INIDE DE SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000118-37.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHAES 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSVEL MIOTO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000118-37.2018.8.11.0101 Promovente: 

EMBARGANTE: MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA 
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MAGALHAES Promovido: EMBARGADO: RUSVEL MIOTO Vistos. 1. Deixo 

de analisar o pedido genérico de suspensão da ação principal, eis que não 

consta os fundamentos fáticos e jurídicos no bojo da petição inicial, nos 

termos do artigo 678 do Código de Processo Civil. 2. Paute-se audiência de 

conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 3. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada de todo o teor da presente ação bem como para que 

compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, advertindo-a de que 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial e proferido 

julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 4. Intime-se a 

parte reclamante para que compareça à audiência, constando da 

intimação que sua ausência implicará na extinção do processo, sem 

resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 5. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 6. SERVE A PRESENTE COMO 

MANDADO/OFICIO. Diligências necessárias. Cláudia/MT, 25 de outubro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010007-61.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI VALTRICK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON CORREIA DA ROSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

redesignação da Audiência de Conciliação para o dia 14/03/2019 às 13:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-16.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA APARECIDA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000100-16.2018.8.11.0101 Promovente: FRANCISCA 

APARECIDA BEZERRA DA SILVA Promovido: BANCO BMG Vistos. 1. 

Recebo a inicial. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de 

ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais c/c tutela 

de urgência, onde a parte alega que firmou contrato de empréstimo 

consignado com o Requerido, mas tomou conhecimento que também foi 

formalizado tal empréstimo pela modalidade cartão de crédito e por conta 

disso é feita a retenção de 5% a título de reserva de margem consignável 

(RMC) em seu benefício. Assevera que não foi informada sobre tal 

modalidade de empréstimo, requerendo a devolução dos valores 

descontados em sede de tutela antecipada. Juntou documentos à inicial. 

DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 

do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou 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 da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. O fumus boni iuris está caracterizado pela própria alegação 

da parte autora, de que está sendo indevidamente cobrada por serviços 

de cartão de crédito não contratados, conforme extrato de seu benefício 

previdenciário. Nessa razão, mais razoável tutelar-se a parte 

consumidora, a bem que, ao final da causa, haja o julgamento de mérito, 

pleno, com vasta análise, inclusive da prova a ser produzida pela parte 

Requerida e avaliada por este Juízo. Há, portanto a demonstração da 

aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de 

cognição, que os argumentos trazidos pelo autor possam ser verídicos. O 

perigo do dano irreparável é evidente, a princípio, ante a cobrança 

indevida da parte autora, o que vem lhe causando prejuízos financeiros 

mensalmente. Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da 

medida, porquanto caso seja constatada (ao final da demanda) a 

pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a cobrança poderá ser 

refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus à empresa requerida 

(art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise 

e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito 

para se descobrir se devido ou não. Nestes termos, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que a promovida 

efetue o cancelamento das cobranças denominadas RMC – Reserva de 

Margem Consignável e empréstimo sobre a RMC, no benefício 

previdenciário da parte autora de n. 075.678.101-9, mediante 

comprovação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Estabeleço a pena 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de 

descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil). 4. No tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este 

beneplácito processual ao consumidor não é concedido de forma 

automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de 

consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - 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 de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte promovente comprovar que teve ciência da modalidade 

de contrato de empréstimo realizado. Assim, a parte Promovida reúne 

melhores condições de comprovar tais motivos, em detrimento da 

hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino a inversão do 

ônus da prova, conforme requerido. Há de se esclarecer que esta decisão 

não exime a parte autora de trazer indícios de veracidade de suas 

alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não se confunde com a 
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procedência automática dos pedidos formulados pelo autor. 5. Paute-se 

audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 6. Cite-se e intime-se 

a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem como para que 

compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, advertindo-a de que 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial e proferido 

julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 7. Intime-se a 

parte reclamante para que compareça à audiência, constando da 

intimação que sua ausência implicará na extinção do processo, sem 

resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 8. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 9. Diligências necessárias. Cláudia, 25 de 

outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-68.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CLAUDIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000103-68.2018.8.11.0101 Promovente: REGINALDO DA SILVA 

ME Promovido: ÁGUAS DE CLÁUDIA S/A Vistos. 1. Recebo a inicial. 2. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada 

de urgência, em que requer, antecipadamente, que a parte promovida 

retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, alega que 

recebeu a informação de que seu nome seria negativado em razão de 

faturas em atraso dos anos de 2014, 2015 e 2016, na unidade 

consumidora, todavia, informa que desde 2012 não mais exerce suas 

atividades naquele local e que o Município de Cláudia locou o imóvel nos 

anos acima mencionados, para instalar provisoriamente a Escola Municipal 

Daniel Titton, que passava por reformas. Informa que em 2012 pediu 

inclusive o desligamento da unidade consumidora. Assevera que ao tentar 

pagar tais faturas, para não ter seu nome negativado, tomou 

conhecimento de que a dívida possui valor bem mais alto, o que o 

impossibilita de pagar. Diante disso, ingressou com a presente ação, a fim 

de que o débito seja declarado inexistente e a requerida seja condenada 

por danos materiais e morais. Juntou documentos à inicial. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de 

Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou 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 da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. A parte autora comprovou que seu nome foi negativado 

pela empresa promovida, por débitos vencidos em 10.03.2017, 

06.02.2017, 09.01.2017 e 07.12.2016 bem como recebeu avisos de 

negativação, constando débitos dos anos de 2014 a 2016. Não se poderia 

exigir que, ao menos neste primeiro momento, a parte autora fizesse prova 

de fato negativo, qual seja, a de provar a inexistência do débito cobrado e 

a negativação indevida, uma vez que alega que não tinha domicílio em tais 

anos na unidade consumidora. Ademais, não se vislumbram maiores 

prejuízos a empresa requerida, com a determinação de excluir ou 

suspender a negativação em nome da parte autora do rol de 

inadimplentes. Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, 

permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos 

trazidos pelo autor possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável é 

evidente com a inclusão do nome da parte nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito, que pode trazer consequências danosas e 

irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito no 

mercado e a sua imagem. Por derradeiro, não há que se falar em 

irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da 

demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a inclusão 

poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus à 

empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se 

aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que 

a promovida EXCLUA o nome do autor dos cadastros de proteção de 

crédito referente aos débitos vencidos em 10.03.2017, 06.02.2017, 

09.01.2017 e 07.12.2016 bem como suspenda qualquer tipo de cobrança 

em relação a esta unidade consumidora envolvendo o nome do autor 

referente às faturas dos anos de 2014 a 2016, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no 

caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de 

Processo Civil). 4. No tocante a inversão do ônus da prova passo a 

decidir. Este beneplácito processual ao consumidor não é concedido de 

forma automática, apenas pela constatação da existência de uma relação 

de consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - 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 de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte promovente comprovar que os débitos são indevidos ou 

não. Assim, a parte Promovida reúne melhores condições de comprovar 

tais motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Há de 

se esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer 

indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta 

regra não se confunde com a procedência automática dos pedidos 

formulados pelo autor. 5. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei 

nº 9.099/95). 6. Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da 

presente ação bem como para que compareça à audiência, no Fórum 

desta Comarca, advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 

20, da Lei nº. 9.099/95). 7. Intime-se a parte reclamante para que 

compareça à audiência, constando da intimação que sua ausência 
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implicará na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9º estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 

8. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco 

(05) dias após a audiência acima mencionada. 9. Diligências necessárias. 

Cláudia, 25 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-75.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PAULO FRANKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Átila Cristiano Lima da Costa OAB - MT14872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000109-75.2018.8.11.0101 Promovente: DIRCEU PAULO 

FRANKE Promovido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. 

Recebo a inicial. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela satisfativa de 

urgência, a fim de obrigar a parte Requerida a proceder à transferência do 

veículo para o Detran de Mato Grosso e para constar seu nome no CRLV 

do veículo. Para tanto, alega que possui contrato de financiamento do 

veículo Ford Ranger XLS CS2 25, ano 2014/2015, placa QBF 8679/MT e 

sofreu busca e apreensão nos autos de código 88035 que tramitou nesta 

Comarca. Alega que fez composição amigável sobre os débitos atrasados 

e está efetuando o pagamento das demais parcelas, sendo a última para o 

mês de setembro/2018. Assevera que tomou conhecimento que o veículo 

foi transferido para o Estado de São Paulo, constando o nome do 

Requerido como proprietário, e mesmo estando na posse do veículo, não 

consegue utilizá-lo, eis que não pode retirar os documentos no Detran de 

Mato Grosso, Diante disso, ingressou com a presente demanda a fim de 

obrigar o Requerido a efetuar a transferência do veículo para esse Estado 

bem como seu nome figurar como proprietário. Juntou documentos à 

inicial. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 

303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou 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 da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que não estão presentes os 

pressupostos acima citados. Em que pese a comprovação da 

transferência do veículo para o Estado de São Paulo, por força do 

cumprimento da liminar deferida nos autos de busca e apreensão (código 

88035), atrelado ao fato da retomada do bem pelo autor, o fato é que com 

a quitação integral do contrato de financiamento que ocorreu no mês de 

setembro de 2018, o Requerido é obrigado a proceder à transferência do 

bem para o autor. Não há necessidade de uma ordem judicial para tanto. 

Ainda, conforme apontado pelo autor, desde 2016 não consegue retirar os 

documentos do veículo, por conta da transferência havida, e somente 

agora intentou a presente ação, ficando afastado o requisito do periculum 

in mora. Nestes termos, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada. 

4. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 5. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem 

como para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, 

advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da 

Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a parte reclamante para que compareça à 

audiência, constando da intimação que sua ausência implicará na extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 7. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 25 de 

outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-60.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BERALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000110-60.2018.811.0101 Promovente: ALEX BERALDINO DA 

SILVA Promovido: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 1. Recebo a inicial e 

defiro por ora os benefícios da Justiça Gratuita. 2. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c tutela provisória de urgência c/c 

indenização por danos morais, em que requer a parte autora, em sede de 

cognição sumária, o cancelamento de restrição interna efetuada pelo 

Requerido. Para tanto, alega que possuía débito com o banco Requerido, 

fizeram composição amigável e devidamente cumprido, tomou 

conhecimento ao tentar fazer um consórcio, que seu nome possui 

restrição interna feita pelo banco. Assevera que isso lhe causou 

aborrecimentos e está com o crédito abalado perante as instituições 

financeiras. Diante disso, pugna pela tutela de urgência, uma vez que a 

inclusão não é legítima. Juntou documentos. DECIDO. A antecipação dos 

efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é 

uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou 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 da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico 

que estão presentes os pressupostos acima citados. Analisando os 

documentos, denota-se que o Autor possuía débito com o Banco 

Requerido e por meio de terceiros, foi feita uma composição, com 

abatimento de juros, tendo o autor cumprido com o avençado, ao efetuar o 

pagamento das parcelas. Comprovou ainda que, embora seu nome não 

esteja nos cadastros de proteção ao crédito (SCPC, Serasa), possui 

restrição interna, eis que não conseguiu lograr êxito em firmar contrato de 

consórcio. Assim, em sede de cognição sumária, apesar de ter quitado o 

débito, por meio de abatimento, o banco Requerido manteve uma restrição 

interna em nome da parte autora. Ora, nos casos em que há 

inadimplemento, os bancos podem optar por oferecer descontos para que 

o pagamento da dívida seja realizado ou, então, podem executar o valor 

integral. No entanto, reveste-se de ilicitude a concessão de abatimento no 

valor da dívida e, após o pagamento pelo consumidor do montante 

acordado, a manutenção de restrição interna, impossibilitando-lhe de 

realizar novas operações financeiras. A meu ver, houve a violação da boa 

fé objetiva, pois frustra expectativa legítima do consumidor que, ao quitar o 

débito, continua com restrições perante as instituições financeiras, 

inclusive lhe sendo vedada a utilização de cheques e cartão de crédito. 
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Em que pese haver entendimentos jurisprudenciais, argumentando que a 

instituição financeira é livre para oferecer o crédito, não caracterizando 

abuso de direito tais restrições internas, entendo que neste caso houve 

ato ilícito, por conta do pagamento do débito por parte do autor. Há, 

portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, 

neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora 

possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável é evidente com a 

inclusão e manutenção do nome da parte nos cadastros de restrição 

interna, que pode trazer consequências danosas e irreversíveis, 

evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito no mercado e a 

sua imagem. Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da 

medida, porquanto caso seja constatada (ao final da demanda) a 

pertinência da cobrança realizada pelo promovido, a inclusão poderá ser 

refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus ao banco promovido 

(art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise 

e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito 

para se descobrir se devido ou não. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada, determinando que o promovido SUSPENDA a 

restrição do nome do autor internamente e por consequência das demais 

instituições financeiras, no prazo de 05 (cinco) dias. Estabeleço a pena 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de 

descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil). 3. No tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este 

beneplácito processual ao consumidor não é concedido de forma 

automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de 

consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - 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 de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte promovente comprovar que os débitos são indevidos ou 

não. Assim, a parte Promovida reúne melhores condições de comprovar 

tais motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Há de 

se esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer 

indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta 

regra não se confunde com a procedência automática dos pedidos 

formulados pelo autor. 4. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei 

nº 9.099/95). 5. Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da 

presente ação bem como para que compareça à audiência, no Fórum 

desta Comarca, advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 

20, da Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a parte reclamante para que 

compareça à audiência, constando da intimação que sua ausência 

implicará na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9º estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 

7. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco 

(05) dias após a audiência acima mencionada. 8. Diligências necessárias. 

Cláudia, 25 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-31.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010009-31.2016.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: IZABEL RODRIGUES DA SILVA Executado: REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se da fase de Execução de 

Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo aos 

fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a CONCORDÂNCIA 

pela parte Requerente do valor depositado pela parte Requerida, nos 

termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença com relação a 

esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome da Requerente para 

o levantamento da quantia depositada na conta judicial informada no 

evento 13386173. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Diligências necessárias. Cláudia, 25 de outubro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-89.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais a teor do artigo 51, § 2º da Lei n. 

9.099/1995. Sem condenação em honorários. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 25 de outubro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-74.2018.8.11.0101
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Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, a teor do § 2º do artigo 51 da Lei n. 

9.099/1995. Sem condenação em honorários. P.R.I. Cláudia, 25 de outubro 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62023 Nr: 1092-89.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAFR, AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos etc. Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe. 

Entre um ato e outro foi designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, sendo que ambas as partes não compareceram ao ato solene, 

ainda que intimadas nas pessoas de seus patronos. É o relatório. DECIDO. 

Pois bem, como é sabido, a ausência da parte autora em audiência que 

versa sobre processo de alimentos importa necessariamente no 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 7° da Lei n. 5.478/68. Impende 

relatar que no despacho por meio da qual se designou a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para esta data, advertiu-se quanto as 

consequência para o não comparecimento. Cumpre salientar que é dever 

da parte manter seus dados atualizados junto ao seu procurador. Ora, se 

a parte não informa mudança de endereço ou fornece meios de contato, o 

advogado fica impossibilitado de desempenhar o seu papel nos autos, não 

podendo se exigir que faça o impossível. Desta feita, diante do 

desinteresse da parte e sendo esta a situação presenciada no caso em 

tela, caminho outro não encontro senão o de determinar o arquivamento 

dos autos. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC c.c. 

art. 7° da Lei n. 5.478/68, EXTINGO o feito sem julgamento do mérito do 

pedido e DETERMINO o arquivamento dos autos. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, estes últimos fixados no mínimo legal, com as ressalvas do 

art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em julgada, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor dos advogados dativos que atuaram no 

feito e ARQUIVE-SE.P. I. C., Publicada em audiência saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31438 Nr: 1900-07.2006.811.0105

 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: Percio Schmalz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Cuida-se de ação previdenciária em que se busca pensão por 

morte rural proposta por PERCIO SCHMALZ. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 07/15. Contestação apresentada pela demandada às 

fls. 29/32, oportunidade em que alegou falta de interesse processual e 

impugnou o mérito. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. CONDENO a parte requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes 

fixados no patamar mínimo, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36361 Nr: 11-13.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuk Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ane Gonçalves de Resende 

Fernandes - OAB:31337, Marcelo Arthur Menegassi Fernandes - 

OAB:31367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro petitório de fls.84 para determinar, via sistema INFOJUD, a extração 

de cópia das cinco últimas declarações do Imposto de Renda.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE para que no prazo de 

cinco dias a parte exequente se manifeste no que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72998 Nr: 1260-52.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ANTONIA 

PEREIRA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

com a finalidade de se obter o benefício de aposentadoria por idade rural. 

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e 

julgo PROCEDENTE a ação para: a) DECLARAR o direito de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora; b) DETERMINAR que o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS implante o benefício mencionado em 

favor da parte autora, tendo como data de início o dia do requerimento 

administrativo; c) CONDENAR Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao 

pagamento das parcelas devidas e vencidas, corrigidas monetariamente – 

Lei n. 6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com base no IPCA-E 

(STF, ADIs 4357 e 4425 ), e juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar 

da citação (súmula 204 do STJ). d) CONDENAR a ré ao PAGAMENTO dos 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, em razão do lapso temporal de 

duração deste processo, atuação das partes e grau de dificuldade do 

feito. Descabe condenação ao pagamento de custas. Prescinde reexame 

necessário (artigo 496, §3º, I, do CPC). Transitada em julgado a sentença, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64324 Nr: 1729-06.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHS, AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos etc. Cuida-se de ação alimentos entre as partes em epígrafe. 

Durante a presente solenidade, as partes se autocompuseram, pugnando 

o parquet pela homologação do entabulado. Era o que cabia relatar. 

DECIDO. Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Dessume-se do 

dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes processuais 

que mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da lide. Impende 

ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação do 

conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado para 

por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário. 

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo somente quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. 

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação. Pelo 

exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC. Condeno ambas as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais fixados no patamar mínimo, 

contudo, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, CPC. 

Certifique-se o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários, e, 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35554 Nr: 1770-46.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madepal Madeiras Paraíso Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 Vistos etc. SOLICITE-SE informação à respeito da Carta Precatória de fls. 

159v. Com o retorno da missiva devidamente cumprida, INTIMEM-SE as 

partes para memoriais finais escritos e voltem conclusos para a prolação 

de sentenças. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92304 Nr: 4005-34.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LOPES LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante de VALDIR LOPES LIMA 

JUNIOR pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP. . 

Ante o exposto, concedo liberdade provisória para VALDIR LOPES LIMA 

JUNIOR, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

– artigo 319 do Código de Processo Penal: 1.Comparecimento mensal em 

juízo para informar e justificar suas atividades; 2.Respeitar as medidas 

protetivas impostas 3.REALIZAR o pagamento de fiança, que arbitro em 

dois salários mínimos. Posteriormente ao pagamento da fiança, expeça-se 

Alvará de Soltura, colocando-se imediatamente o custodiado em liberdade, 

salvo se por outro motivo ele preso estiver. DETERMINO o ingresso do 

custodiado no sistema prisional até o recolhimento da fiança ou ulterior 

decisão do Juízo. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. 

Com o oferecimento da denúncia, TRASLADE-SE cópia desta decisão para 

aqueles autos e ARQUIVE-SE este APF. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-42.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI RUIZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO ANDRETTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

1000091-42.2018.8.11.0105. REQUERENTE: FRANCINEI RUIZ ALVES 

REQUERIDO: LAURINDO ANDRETTA Vistos; INTIME-SE a parte autora para 

apresentar no prazo de quinze dias a petição inicial. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. COLNIZA, 18 de outubro de 

2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz(a) de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78885 Nr: 344-65.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARA DA SILVA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESAR DE CASTRO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 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 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76213 Nr: 2967-39.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64273 Nr: 1006-68.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
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formulado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.ABSOLVER AMÍLTON GOMES DA SILVA quanto à infração penal do 

art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06;ii.CONDENAR AMÍLTON GOMES DA 

SILVA quanto à infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06;iii.CONDENAR 

AMÍLTON GOMES DA SILVA quanto à infração penal do art. 28 da Lei 

11.343/06 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84048 Nr: 3507-53.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F BRAGA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY CRISTINA ALVES 

NOGUEIRA ZANATA - OAB:40863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento ao ato deprecado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72173 Nr: 211-57.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DE CAMPOS MENESES, Filiação: 

Maria de Campos Meneses, brasileiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido da revogação das medidas protetivas 

determinadas.

Resumo da Inicial: Foi deferida as medidas protetivas em conformidade 

com o atrigo 12, § 1°, da Lei 11340/06, a pedido da requerente.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 24 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68392 Nr: 477-78.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS, ERDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR JOSÉ DOS SANTOS, solteiro(a), 

Telefone 6798493722. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CITAÇÃO DO REQUERIDO ACIMA QUALIFICADO 

intimando-o para que pague os alimentos provisórios arbitrados em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), bem como para contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro os benefícios da justiça gratuita, 

presumida a hipossuficiência pela postulação ministerial e por se tratar de 

verba alimentar.O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Procedam-se às anotações necessárias.Arbitro os alimentos provisórios 

em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, considerando tratar-se 

de um(a) filho(a), atualmente R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), 

haja vista a ausência comprovação de rendimentos na inicial, a ser pago 

pelo alimentante a partir da citação, todo dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante recibo da genitora do(a)(s) menor(es). Não obstante a 

necessidade de realização de audiência de conciliação no presente feito, 

nos termos do art. 5º e seguintes da Lei 5.478/68, verifica-se que não há 

pauta disponível para este ano. A par disso, ante a possibilidade de 

remoção deste magistrado, bem ainda visando não comprometer o bom 

andamento dos trabalhos iniciais do magistrado que irá jurisdicionar nesta 

Comarca e impulsionar o presente feito, deixo de designar, por ora, data 

para o ato, o qual, se necessário e caso haja interesse das partes, poderá 

ser designado.Cite-se o requerido, intimando-o a pagar os alimentos 

provisórios e, querendo, CONTESTAR a ação no prazo de 15 (quinze) dias 

(NCPC, art. 335), consignando-se expressamente a advertência a que se 

refere o art. 344 do citado diploma normativo.Intime-se a parte 

autora.Ciência ao Ministério Público.Em razão do reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 24 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83244 Nr: 3030-30.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL NASCENTE COMÉRCIO DE 

HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA-ME, PAULO SERGIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, VALDNEI GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 

complemento da diligência do sr. Oficial de Justiça uma vez que o valor 

recolhido não está de acordo com a localização para cumprimento dos 

atos deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27429 Nr: 317-05.2006.811.0099

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5.416/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que tenham ciência do 

cálculo de ref. 3, conforme determinação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29517 Nr: 522-97.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA LIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - PROC. FEDERAL - OAB:5.319 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que tenham ciência do 

cálculo de ref. 4, conforme determinação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 727-14.2016.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCICAL COMÉRCIO DE CIMENTO CACOAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 

SILVA - OAB:7132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos em correição...

Mesmo intimada, a parte-autora não se manifestou sobre o atual momento 

processual.

Assim, considerando a inércia, o que, inclusive, deve significar que o 

"acordo" mencionado esteja sendo cumprido ("acordo" este cuja 

homologação não é competência deste Juízo):

1.DEVOLVER ao deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34915 Nr: 1333-52.2010.811.0099

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ALIRIO ALTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

Tendo em vista a pendência quanto ao recolhimento da guia para 

materialização da petição, impossibilitando a sua juntada e análise quanto 

à redesignação da audiência, considera-se encerrada a instrução 

probatória.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80536 Nr: 1370-98.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKIM ALVES COMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação de execução” ajuizada pelo advogado 

Dr. Akin Alves Comin contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 

Comarca.

Proferiu-se decisão indeferindo o pedido de “gratuidade judiciária”, 

consequentemente, determinando a intimação da parte-autora para 

recolher as custas e taxas judiciárias referentes a distribuição do 

processo.

Devidamente intimada, a parte-autora deixou o prazo decorrer sem 

manifestação.

É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento.

II FUNDAMENTAÇÃO

Devidamente intimada através do DJE para recolher as custas e taxas 

judiciárias referentes a distribuição do processo, a parte-autora deixou o 

prazo decorrer sem regularizar a questão, conforme pode ser visto nos 

autos.

Nos termos da lei processual civil, a ausência de comprovação do 

pagamento das custas iniciais, após intimação do patrono, enseja o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC com a 

extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, inciso IV do CPC).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 

conforme disposição do art. 290 do Código de Processo Civil.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC.

DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80544 Nr: 1373-53.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKIM ALVES COMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação de execução” ajuizada pelo advogado 

Dr. Akin Alves Comin contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 

Comarca.

Proferiu-se decisão indeferindo o pedido de “gratuidade judiciária”, 

consequentemente, determinando a intimação da parte-autora para 

recolher as custas e taxas judiciárias referentes a distribuição do 

processo.

Devidamente intimada, a parte-autora deixou o prazo decorrer sem 

manifestação.

É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento.

II FUNDAMENTAÇÃO

Devidamente intimada através do DJE para recolher as custas e taxas 

judiciárias referentes a distribuição do processo, a parte-autora deixou o 

prazo decorrer sem regularizar a questão, conforme pode ser visto nos 

autos.

Nos termos da lei processual civil, a ausência de comprovação do 

pagamento das custas iniciais, após intimação do patrono, enseja o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC com a 

extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, inciso IV do CPC).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 597 de 760



conforme disposição do art. 290 do Código de Processo Civil.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC.

DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67719 Nr: 99-25.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Execução” ajuizada pelo advogado Dr. 

Florentino Aparecido Martins contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 

Comarca.

Proferiu-se decisão indeferindo o pedido de “gratuidade judiciária”, 

consequentemente, determinando a intimação da parte-autora para 

recolher as custas e taxas judiciárias referentes a distribuição do 

processo.

Devidamente intimada, a parte-autora deixou o prazo decorrer sem 

manifestação.

É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento.

II FUNDAMENTAÇÃO

Devidamente intimada através do DJE para recolher as custas e taxas 

judiciárias referentes a distribuição do processo, a parte-autora deixou o 

prazo decorrer sem regularizar a questão, conforme pode ser visto nos 

autos.

Nos termos da lei processual civil, a ausência de comprovação do 

pagamento das custas iniciais, após intimação do patrono, enseja o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC com a 

extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, inciso IV do CPC).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 

conforme disposição do art. 290 do Código de Processo Civil.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC.

DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81083 Nr: 1824-78.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de requerimento em que a parte-autora pleiteia a inclusão da 

presente “Busca e apreensão” no Renavam através do Sistema Renajud, 

bem como requer a restrição de circulação (restrição total) do veículo 

objeto desta demanda.

Pois bem.

DEFERE-SE PARCIALMENTE o requerimento, pois, não obstante a 

argumentação apresentada, não se concorda com a possibilidade de 

realização de restrição de circulação (restrição total) do bem neste caso, 

visto que a parte-autora deve, antes, esgotar todas as possibilidades de 

encontrar a parte-requerida, utilizando-se dos endereços conhecidos ou 

diligências que julgar necessárias à localização do devedor.

Não se pode tolher, de plano, a oportunidade de exercício do contraditório 

por parte do devedor, que poderá questionar a validade do título, o 

cumprimento da obrigação ou até mesmo realizar o pagamento 

espontâneo.

Portanto, apenas inclui-se neste momento a presente “Busca e 

apreensão” no Renavam do veículo, conforme comprovante em anexo.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito;

2. CONSIGNA-SE que o silêncio acarretará em extinção do processo sem 

resolução do mérito;

3. Decorrido o prazo sem manifestação ou juntado algum requerimento, 

conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47240 Nr: 1017-93.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS ESPINDOLA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Código: 47240

VISTOS ETC,

Considerando que a autora arrolou as testemunhas (ref. 62) e a autarquia 

ré não se opôs, dando sua ciência à ref. 68, tendo em vista que o feito já 

foi saneado (ref. 23), defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de novembro de 

2018 às 16H30 (MT).

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se/cientifique-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48007 Nr: 1356-52.2017.811.0034

 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): Josair Jeremias Lopes, Valdécio Luiz da Costa, 

FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15345, 

RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 Código: 48007

VISTOS,

Considerando que esta Magistrada estará participando, nos dias 26 e 27 

de outubro do corrente ano, do “6º Módulo do Curso de Recuperação 

Judicial e Falência”, o qual será ministrado na cidade de Cuiabá/MT, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 07 de dezembro de 

2018 às 14h30 (MT).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se/cientifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54477 Nr: 688-47.2018.811.0034

 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: MPdEdMG, TdARCmrPsmMdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Código: 54477

VISTOS,

Considerando que esta Magistrada estará participando, nos dias 26 e 27 

de outubro do corrente ano, do “6º Módulo do Curso de Recuperação 

Judicial e Falência”, o qual será ministrado na cidade de Cuiabá/MT, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 07 de dezembro de 

2018 às 13h30 (MT).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o advogado de defesa.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 68-35.2018.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATdS, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Código: 53013

VISTOS,

Considerando que esta Magistrada estará participando, nos dias 26 e 27 

de outubro do corrente ano, do “6º Módulo do Curso de Recuperação 

Judicial e Falência”, o qual será ministrado na cidade de Cuiabá/MT, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 07 de dezembro de 

2018 às 15h15 (MT).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se/cientifique-se/requisite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53779 Nr: 412-16.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53779

VISTOS,

Considerando que esta Magistrada estará participando, nos dias 26 e 27 

de outubro do corrente ano, do “Módulo do Curso de Recuperação Judicial 

e Falência”, o qual será ministrado na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 23 de novembro de 2018 às 15h 

(MT).

Intime-se a Advogada da parte autora, cientificando-a deverá promover o 

comparecimento das testemunhas à audiência, independente de intimação, 

nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil.

Ciência à autarquia requerida.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74879 Nr: 867-03.2015.811.0093

 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 AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 

LUVERDENSE - COOAGRIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E 

PASTORIL DO ASSENTAMENTO ENA -COOPERENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7.350-B, 

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 03/12/2018 

as 13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82068 Nr: 2471-28.2017.811.0093

 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: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN MARCOLIN MORETTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 
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providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 115-02.2013.811.0093

 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): Gilavert & Gilavert Ltda-ME, Silvana Arnezine 

Gilavert, Vagner Reginaldo Gilavert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da peça processual de folhas 93/97, em ato 

continuo, impulsiono os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83957 Nr: 1091-33.2018.811.0093

 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: MARIA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 03/12/2018 

as 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 961-43.2018.811.0093

 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: LUCIANO LIMA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 03/12/2018 

as 15:00 horas.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117349 Nr: 3754-70.2018.811.0087

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMP, VCR, JCS, MdJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Domaradzki Martins 

- OAB:25452/O

 Tendo em vista que o representado MARCOS DE JESUS DOS SANTOS foi 

colocado em liberdade na data de 15.10.2018, resta prejudicada a análise 

do pedido de fls. 325-329 por perda de objeto.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115849 Nr: 2695-47.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Jope

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM celular S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de renda.

Ainda, tratando-se de ação indenizatória, o valor da causa deve 

corresponder ao valor pretendido, na forma do artigo 292, V, do CPC. E, 

tratando-se de cumulação de danos morais e materiais, a quantia deve 

corresponder à soma dos valores de ambos.

Posto isso, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 dias, emende 

a inicial, indicando o valor que pretende receber a título de danos morais, e 

atribua à causa seu correto valor, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113716 Nr: 1078-52.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemar Norte Leste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicolo - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT/18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115757 Nr: 2643-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, atribuindo à causa 

seu correto valor, correspondente à soma dos valores dos bens que 

pretende partilhar, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Após a correção do valor da causa, remetam-se os autos ao CEJUSC 

para designação de audiência de conciliação.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116164 Nr: 2938-88.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORNELES BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.Para a concessão da tutela de urgência, necessária a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante artigo 300 do CPC.No caso, aduz a 

parte autora que estão sendo cobradas mensalmente na fatura de seu 

cartão de crédito despesas com a empresa requerida, alegando que 

jamais contratou qualquer serviço junto a esta.A probabilidade do direito 

afirmado pela requerente está caracterizada pelas faturas de fls. 

21/36.Vislumbro, ainda, a existência de urgência para a concessão de 

tutela, haja vista o caráter alimentar das verbas nas quais estão sendo 

efetuados os descontos das parcelas.Diante deste cenário, tenho por bem 

deferir em termos a antecipação parcial dos efeitos da tutela final, 

alertando desde já a parte autora sobre as consequências previstas no 

artigo 81 do NCPC pelo descumprimento do disposto no artigo 77, inciso I, 

e artigo 80, inciso II, do mesmo diploma.Assim, havendo verossimilhança 

nas alegações autorais, DEFIRO em termos a tutela de urgência pretendida 

e determino que o requerido suspenda a realização de cobranças nas 

faturas de cartão de crédito do requerente referentes a serviços 

supostamente prestados pela empresa requerida, sob pena de multa que 

desde já fixo em R$ 1000,00 (um mil Reais). Tratando-se, à evidência, de 

relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência do autor em relação à requerida, inverto o ônus da prova. 

[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114718 Nr: 1874-43.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.Para a concessão da tutela de urgência, necessária a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante artigo 300 do CPC.No caso, aduz a 

parte autora que estão sendo realizados descontos mensais de seu 

benefício previdenciário, decorrentes de uso de cartão de crédito que 

afirma jamais ter contratado ou utilizado.A probabilidade do direito afirmado 

pelo requerente está caracterizada pelo boletim de ocorrência de fls. 20 e 

pelos extratos de fls. 21/24.Vislumbro, ainda, a existência de urgência 

para a concessão de tutela, haja vista o caráter alimentar das verbas nas 

quais estão sendo efetuados os descontos das parcelas.Diante deste 

cenário, tenho por bem deferir em termos a antecipação parcial dos 

efeitos da tutela final, alertando desde já a parte autora sobre as 

consequências previstas no artigo 81 do NCPC pelo descumprimento do 

disposto no artigo 77, inciso I, e artigo 80, inciso II, do mesmo 

diploma.Assim, havendo verossimilhança nas alegações autorais, DEFIRO 

em termos a tutela de urgência pretendida e determino que o requerido 

suspenda a realização de descontos mensais no benefício recebido pelo 

autor referentes à dívida de cartão de crédito emitido pelo requerido, sob 

pena de multa que desde já fixo em R$ 1000,00 (um mil Reais). 

Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do autor em relação à 

requerida, inverto o ônus da prova. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88919 Nr: 2562-78.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Pereto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório de fl. 06, desarquive-se o feito.

 Ato contínuo, cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observadas a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118526 Nr: 4456-16.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

 Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103214 Nr: 3394-09.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON LUIZ CAMPEOL, Tereza Campeol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que apresente Certidão de Inteiro Teor 

do imóvel, matrícula 2957 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã 

do Norte.

 Após, expeça-se certidão de averbação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114996 Nr: 2067-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG-Produtos Agropecuários LTDA, Rafael 

Rebelo Brandeleiro, Gabriel Rebelo Brandeleiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18.660 OAB/RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para recolher as custas processuais sobre o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no 

artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105452 Nr: 386-87.2017.811.0087

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, constata-se que a ação principal, Cód. 97017, fora 

julgada extinta.

Deste modo, evidenciada a absoluta falta de interesse de agir, julgo extinta 

a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a carência superveniente da 

ação.

Sem condenação em custas processuais.

Após as anotações e baixas necessárias, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113932 Nr: 1242-17.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela de Lima Ricarte, Adriana de Lima Ricarte, 

Carlos Daniel de Lima Ricarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues - 

OAB:22.816/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da autora no 

curso da demanda.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Cite-se e intime-se.

Ainda, intime-se a parte requerida para aportar aos autos a apólice do 

seguro de vida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118617 Nr: 4509-94.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Luiz Pereira Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o 

patrimônio do requerente, do qual apenas se observa o valor que fora 

investido em negócio de risco, consubstanciado em 8 (oito) boletos que 

somados perfazem 24.510,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e dez reais) 

pagos em um único dia, 11.06.2013, conforme fls. 25/32, não se 

vislumbrando neste a figura de pessoa economicamente necessitada.Os 

documentos carreados são insuficientes para possibilitar a concessão da 

benesse, uma vez que não denotam que o requerente ficaria 

impossibilitado ou mesmo que teria dificuldades de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Insta 

salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de concessão 

do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro 

o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115006 Nr: 2074-50.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG-Produtos Agropecuários LTDA, Gabriel Rebelo 

Brandeleiro, Rafael Rebelo Brandeleiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade 

dos embargantes, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício 

da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Intimem-se os embargantes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam o pagamento das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116490 Nr: 3162-26.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C KLEIN DROGARIA ME, EDNA CRISTINA 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araujo Menezes 

- OAB:MT-20.237, Jaqueline Proença Larrea Mees - OAB:MT/13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

O prazo para contestação (de 15 dias úteis) será contado a partir da data 

da realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103213 Nr: 3393-24.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON LUIZ CAMPEOL, Tereza Campeol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que apresente Certidão de Inteiro Teor 

do imóvel, matrícula 2957 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã 

do Norte.

 Após, expeça-se certidão de averbação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113326 Nr: 767-61.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 
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inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Cite-se a parte requerida para responder a ação, no prazo legal, 

consignando as advertências legais (CPC, art. 344).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101321 Nr: 2167-81.2016.811.0087

 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): CLEBERSON ELDIO DA SILVA, MARCELO 

WESTERKAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a suspensão da penhora nos autos em apenso, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118616 Nr: 4508-12.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Luiz Scroczynski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o 

patrimônio do requerente, do qual apenas se observa o valor que fora 

investido em negócio de risco, consubstanciado em 3 (três) boletos que 

somados perfazem 9.020,25 (nove mil e vinte reais e vinte e cinco 

centavos) pagos em um único dia, 31.05.2013, conforme fls. 25/30, não se 

vislumbrando neste a figura de pessoa economicamente necessitada.Os 

documentos carreados são insuficientes para possibilitar a concessão da 

benesse, uma vez que não denotam que o requerente ficaria 

impossibilitado ou mesmo que teria dificuldades de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Insta 

salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de concessão 

do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro 

o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98968 Nr: 830-57.2016.811.0087

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WESTERKAMP, CLEBERSON ELDIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a suspensão da penhora nos autos em apenso, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118125 Nr: 4234-48.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAURILIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson F. Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos constato que o requerente postula pelo deferimento 

do benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, vejo que tal pedido 

não pode prosperar, pelos motivos que passo a discorrer.Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão. O 

legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça disponibilizou 

meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles está o 

benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares. A propósito, a documentação não permite sequer aferir 

a renda ou o patrimônio do requerente, do qual apenas se observa ser 

portador de um título executivo em seu favor, em valor superior a trinta mil 

reais, não se vislumbrando neste a figura de pessoa economicamente 

necessitada.Os documentos carreados são insuficientes para possibilitar 

a concessão da benesse, uma vez que não denotam que o requerente 

ficaria impossibilitado ou mesmo que teria dificuldades de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 

Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de concessão 

do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro 

o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116222 Nr: 2983-92.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuri Pansera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”
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 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110119 Nr: 2997-13.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Giacobbo Martinello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT, Icatu Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida para responder a ação, no prazo legal, 

consignando as advertências legais (CPC, art. 344).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 2299-70.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracinete Lemos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.

A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118128 Nr: 4237-03.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dorcarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Bolonha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a parte 

requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob 

pena de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115324 Nr: 2304-92.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda de Barros Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.

A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115314 Nr: 2297-03.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUARANHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.
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A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116533 Nr: 3198-68.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Fátima dos Santos Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115323 Nr: 2303-10.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.

A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116505 Nr: 3173-55.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA HELENA DE OLIVEIRA CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115321 Nr: 2301-40.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Patricia da Silva Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.

A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116857 Nr: 3420-36.2018.811.0087
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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: Leny Schneider de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116855 Nr: 3418-66.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA DE PARDINE TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115327 Nr: 2307-47.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENILÇO FAUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado de Mato Grosso - MT, 

Paulo Roberto Jorge do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, 

Espolio De Marcelo Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.

A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111285 Nr: 3590-42.2017.811.0087

 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: JGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Bee de Souza Pinto - 

OAB:8.011-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Todavia, de se ressaltar que a Comarca de Guarantã do Norte/MT não 

possui convênio para a realização de exame de DNA, bem como que não 

há previsão para que tal convênio seja feito.

Diante disso, e considerando o razoável valor do exame, deverão as 

partes arcar com seu valor, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

cada.

 Intimem-se as partes para que compareçam no Fórum da Comarca de 

Guarantã do Norte/MT para audiência de conciliação, na data de 

23.01.2019, às 14h30min.

Não havendo acordo na audiência de conciliação, as partes deverão arcar 

com as despesas da coleta de material de exame DNA, no valor de 

R$125,00 (cento e vinte cinco reais), cada qual arcando com 50% 

(cinquenta por cento) do valor, que corresponde a R$ 62,50 (sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), e comparecerem com tal quantia e com 

cópias de documentos pessoais na mesma data – dia 23.01.2019, às 16h, 

no Fórum da Comarca de Guarantã do Norte-MT, para coleta de material de 

exame de DNA.

Cite-se a requerida. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

Advirta-se que a ausência ao ato processual de coleta de material 

genético poderá ocasionar a supressão da prova que se pretendia obter 

com o exame, nos termos do artigo 232 do Código Civil.

 INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da prestação alimentícia, vez que 

não há nos autos demonstração da veracidade das informações 

prestadas pelo autor.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 606 de 760



Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115325 Nr: 2305-77.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Lataliza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Espolio De Marcelo 

Bassan, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.

A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 3219-44.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Lucas Oliveira Bernardino Silva - OAB:MT/12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Todavia, de se ressaltar que a Comarca de Guarantã do Norte/MT não 

possui convênio para a realização de exame de DNA, bem como que não 

há previsão para que tal convênio seja feito.

Diante disso, e considerando o razoável valor do exame, deverão as 

partes arcar com seu valor, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

cada.

 Intimem-se as partes para que compareçam no Fórum da Comarca de 

Guarantã do Norte/MT para audiência de conciliação, na data de 

23.01.2019, às 15h.

Não havendo acordo na audiência de conciliação, as partes deverão arcar 

com as despesas da coleta de material de exame DNA, no valor de 

R$125,00 (cento e vinte cinco reais), cada qual arcando com 50% 

(cinquenta por cento) do valor, que corresponde a R$ 62,50 (sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), e comparecerem com tal quantia e com 

cópias de documentos pessoais na mesma data – dia 23.01.2019, às 17h, 

no Fórum da Comarca de Guarantã do Norte-MT, para coleta de material de 

exame de DNA.

Cite-se a requerida. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

Advirta-se que a ausência ao ato processual de coleta de material 

genético poderá ocasionar a supressão da prova que se pretendia obter 

com o exame, nos termos do artigo 232 do Código Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116873 Nr: 3427-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZULÃO MOTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para recolher as custas processuais sobre o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no 

artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 1241-32.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Teixeira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Aparecido Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a parte 

requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob 

pena de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 2306-62.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, apesar de haver decisão datada de 14.09.2018 publicada 

à causídica da parte autora, constato que tal decisão não foi sequer 

aportada aos autos, razão pela qual a declaro nula e passo, por 

consequência, à nova análise da inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso do processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada 

em face do Estado de Mato Grosso e do Espólio de Marcelo Bassan.

A demanda foi proposta em virtude de fato ocorrido na data de 

12.01.2015, porém somente foi ajuizada em 04.05.2018.

Na forma do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em 03 

(três) anos a pretensão de reparação civil.

Logo, com fulcro no artigo 332, § 1º, do CPC, JULGO LIMINARMENTE 
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IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação ao Espólio de Marcelo Bassan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28306 Nr: 2515-51.2006.811.0087

 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: AADO, MAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte, Dr. Fábio Henrique Alves, para 

comparecer na audiência de conciliação, que se realizará no dia 

27/11/2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118048 Nr: 4178-15.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta através 

da Defensoria Pública, cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 30 de outubro de 2018, às 

18h00min.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118827 Nr: 4659-75.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRdS, MAdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDINA APARECIDA LOPES - 

OAB:24339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Todavia, de se ressaltar que a Comarca de Guarantã do Norte/MT não 

possui convênio para a realização de exame de DNA, bem como que não 

há previsão para que tal convênio seja feito.

Diante disso, e considerando o razoável valor do exame, deverão as 

partes arcar com seu valor, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

cada.

 Intimem-se as partes para que compareçam no Fórum da Comarca de 

Guarantã do Norte/MT para audiência de conciliação, na data de 

24.01.2019, às 13h40min.

Em caso de não reconhecimento espontâneo da paternidade na audiência 

de conciliação, as partes deverão arcar com as despesas da coleta de 

material de exame DNA, no valor de R$125,00 (cento e vinte cinco reais), 

cada qual arcando com 50% (cinquenta por cento) do valor, que 

corresponde a R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos), e 

comparecerem com tal quantia e com cópias de documentos pessoais na 

mesma data – dia 24.01.2019, às 14h, no Fórum da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, para coleta de material de exame de DNA.

Cite-se o requerido. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

Advirta-se que a ausência ao ato processual de coleta de material 

genético poderá ocasionar a supressão da prova que se pretendia obter 

com o exame, nos termos do artigo 232 do Código Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118386 Nr: 4373-97.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jyefferson Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO EM TERMOS o pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela e determino ao requerido que retire, no prazo de 5 

(cinco) dias, o nome do autor dos cadastros restritivos em relação ao 

contrato nº 2902859246, sob pena de multa que, na forma do art. 497 do 

NCPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil Reais).Tratando-se, à evidência, de 

relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência do autor em relação à requerida, inverto o ônus da prova. 

Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao menos indícios 

de que suas alegações condizem com a realidade dos fatos, não se 

podendo impor à demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a 

responsabilidade de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda 

de produzir prova diabólica.Em vista do deferimento da inversão do ônus 

da prova, deverá o demandado colacionar aos autos cópia de todos os 

documentos que deram sustentação à inclusão do nome do autor nos 

cadastros restritivos.Intime-se o requerido para cumprimento da liminar no 

prazo de 5 (cinco) dias.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação 

de audiência de conciliação.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117893 Nr: 4094-14.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Valquiria Maria do Carmo - OAB:24062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO EM TERMOS o pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela e determino ao requerido que retire, no prazo de 5 

(cinco) dias, o nome do autor dos cadastros restritivos em relação ao 

contrato nº 6012003920090625, sob pena de multa que, na forma do art. 

497 do NCPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil Reais). Tratando-se, à 

evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

em vista da hipossuficiência do autor em relação à requerida, inverto o 

ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao 

menos indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos 

fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os casos de 

inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos constitutivos do 

direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em vista do 

deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o demandado 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 
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sustentação à inclusão do nome do autor nos cadastros 

restritivos.Intime-se o requerido para cumprimento da liminar no prazo de 5 

(cinco) dias.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação.Cite-se e intime-se a parte Ré. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117850 Nr: 4079-45.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.Para a concessão da tutela de urgência, necessária a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante artigo 300 do CPC.No caso, aduz a 

parte autora que estão sendo realizados descontos mensais nos valores 

de R$ 47,07 (quarenta e sete reais e sete centavos) e R$ 17,07 

(dezessete reais e sete centavos), decorrentes de empréstimos que 

jamais contratou e recebeu.A probabilidade do direito afirmado pela 

requerente está caracterizada pelos extratos de fls. 18/25.Vislumbro, 

ainda, a existência de urgência para a concessão de tutela, haja vista o 

caráter alimentar das verbas nas quais estão sendo efetuados os 

descontos das parcelas.Diante deste cenário, tenho por bem deferir em 

termos a antecipação parcial dos efeitos da tutela final, alertando desde já 

a parte autora sobre as consequências previstas no artigo 81 do NCPC 

pelo descumprimento do disposto no artigo 77, inciso I, e artigo 80, inciso II, 

do mesmo diploma.Assim, havendo verossimilhança nas alegações 

autorais, DEFIRO em termos a tutela de urgência pretendida e determino 

que o requerido suspenda a realização de descontos mensais nos valores 

de R$ 47,07 (quarenta e sete reais e sete centavos) e R$ 17,07 

(dezessete reais e sete centavos), referentes aos contratos nº 

311145428-0 e 315196705-0, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 

1000,00 (um mil Reais). Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, 

na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do 

autor em relação à requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117849 Nr: 4078-60.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Consucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.Para a concessão da tutela de urgência, necessária a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante artigo 300 do CPC.No caso, aduz a 

parte autora que estão sendo realizados descontos mensais no valor de 

R$ 199,01 (cento e noventa e nove reais e um centavo), decorrente de um 

empréstimo que jamais contratou e recebeu.A probabilidade do direito 

afirmado pela requerente está caracterizada pelos extratos de fls. 17/25 e 

pelo boletim de ocorrência de fls. 26/27.Vislumbro, ainda, a existência de 

urgência para a concessão de tutela, haja vista o caráter alimentar das 

verbas nas quais estão sendo efetuados os descontos das 

parcelas.Diante deste cenário, tenho por bem deferir em termos a 

antecipação parcial dos efeitos da tutela final, alertando desde já a parte 

autora sobre as consequências previstas no artigo 81 do NCPC pelo 

descumprimento do disposto no artigo 77, inciso I, e artigo 80, inciso II, do 

mesmo diploma.Assim, havendo verossimilhança nas alegações autorais, 

DEFIRO em termos a tutela de urgência pretendida e determino que o 

requerido suspenda a realização de descontos mensais no valor de R$ 

199,01 (cento e noventa e nove reais e um centavo) referentes ao 

contrato nº 115468661, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 

1000,00 (um mil Reais).[...]Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117848 Nr: 4077-75.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.Para a concessão da tutela de urgência, necessária a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante artigo 300 do CPC.No caso, aduz a 

parte autora que estão sendo realizados descontos mensais no valor de 

R$ 51,49 (cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), decorrentes 

de um empréstimo que jamais contratou e recebeu.A probabilidade do 

direito afirmado pela requerente está caracterizada pelos extratos de fls. 

17/25 e pelo boletim de ocorrência de fls. 26/27.Vislumbro, ainda, a 

existência de urgência para a concessão de tutela, haja vista o caráter 

alimentar das verbas nas quais estão sendo efetuados os descontos das 

parcelas.Diante deste cenário, tenho por bem deferir em termos a 

antecipação parcial dos efeitos da tutela final, alertando desde já a parte 

autora sobre as consequências previstas no artigo 81 do NCPC pelo 

descumprimento do disposto no artigo 77, inciso I, e artigo 80, inciso II, do 

mesmo diploma.Assim, havendo verossimilhança nas alegações autorais, 

DEFIRO em termos a tutela de urgência pretendida e determino que o 

requerido suspenda a realização de descontos mensais no valor de R$ 

51,49 (cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) referentes ao 

contrato nº 311145737-4, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 

1000,00 (um mil Reais[...]. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110254 Nr: 3062-08.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdite Alves Pereira de Meireles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense-Sicredi Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Bueno Pedroza - 

OAB:OAB/MT 21797, Helio Pereira de Souza - OAB:13.911-OAB/MT, 

Rodrigo Guimarães Colucci - OAB:OAB/MT - 21671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO a tutela de urgência pretendida e determino que o requerido 

deixe de efetuar descontos mensais no valor de R$ 73,98 (setenta e três 

reais e noventa e oito centavos) referentes ao saque de R$ 800,00 

(oitocentos Reais) efetuado no dia 30/05/2016, sob pena de multa que 

desde já fixo em R$ 1000,00 (um mil Reais).Tratando-se, à evidência, de 

relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência do autor em relação à requerida, inverto o ônus da prova. 

Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao menos indícios 

de que suas alegações condizem com a realidade dos fatos, não se 

podendo impor à demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a 

responsabilidade de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda 

de produzir prova diabólica.Em vista do deferimento da inversão do ônus 

da prova, deverá o demandado colacionar aos autos cópia de todos os 

documentos que deram sustentação à liberação do valor sacado e à 

cobrança das parcelas.Intime-se o requerido para cumprimento da 

liminar.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 
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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. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial.Na primeira oportunidade deverão as partes se 

manifestar nos autos acerca do cumprimento ou não da liminar.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117862 Nr: 4082-97.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Barbara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues - 

OAB:22.816/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDIO BARBARA 

DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

A ação, apesar de ser direcionada ao Juizado Especial Cível, foi 

protocolada fisicamente.

Todavia, tendo o Sistema PJe sido instalado na Comarca em data anterior à 

propositura da ação, a petição inicial deveria ter sido efetuada por meio 

eletrônico, via PJe.

Do exposto, com fulcro no artigo 12, § 1º, da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 

03, de 12.04.2018, determino o cancelamento do protocolo e o 

arquivamento da petição inicial.

Intime-se a parte autora, via DJe, para retirada dos documentos, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias. Transcorrido o prazo, descartem-se os 

documentos.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115735 Nr: 2625-30.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Moraes Aragão, Maximino Potulski, Jair Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense-Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, defiro em termos a liminar requerida e determino, nos 

termos do art. 678 do NCPC, a suspensão das medidas constritivas dos 

imóveis urbanos registrado junto ao Cartório de 1º Ofício da Comarca de 

Guarantã do Norte sob o nº 7656 e 7657, do Livro 2, situado na Cidade e 

Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso. Citem-se os 

embargados nos termos do art. 677, § 3º, NCPC, para contestarem os 

embargos em 15 dias (art. 679, NCPC).Em razão da conexão entre esta 

ação e a de Cód. 115734, apensem-se os autos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115734 Nr: 2624-45.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Moraes Aragão, Maximino Potulski, Jair Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense-Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, defiro em termos a liminar requerida e determino, nos 

termos do art. 678 do NCPC, a suspensão das medidas constritivas dos 

imóveis urbanos registrado junto ao Cartório de 1º Ofício da Comarca de 

Guarantã do Norte sob o nº 7656 e 7657, do Livro 2, situado na Cidade e 

Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso. Citem-se os 

embargados nos termos do art. 677, § 3º, NCPC, para contestarem os 

embargos em 15 dias (art. 679, NCPC).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115877 Nr: 2711-98.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Moraes Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense-Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

do presente feito com os autos tombados sob o nº 

2624-45.2018.811.0087 – código 115734.

Em a análise das duas ações, resta demonstrado que se trata de ações 

em que constam as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo 

pedido, verificando-se assim, a ocorrência da litispendência.

Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante.

Após as anotações necessárias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115813 Nr: 2664-27.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josivan F. da Silva -ME, Josivan Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Thiago dos Santos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos 

Batista - OAB:MT/23.392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 26 a parte autora requer a desistência da ação.

HOMOLOGO a desistência na continuidade da ação, extinguindo o feito na 

forma do art. 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte autora.

Intime-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107883 Nr: 1756-04.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Campeol, DEIVISON LUIZ CAMPEOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos à Execução propostos por Tereza Campeol e 

Deivison Luiz Campeol em face de SICREDI NORTE-MT, ambos 

devidamente qualificados.

Alega o embargante a existência de abusividades e irregularidades no 

contrato executado.

Diante de tais fatos, requer seja atribuído efeito suspensivo à ação de 

execução.

É o breve relato.

DECIDO.

Com efeito, havendo requerimento do embargante, poderá o juiz dar efeito 

suspensivo à execução, quando verificar a presença dos requisitos 

autorizadores para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, este quando restar caracterizado que a execução causará ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e aquele, pela 

relevância dos fundamentos apresentados pelo embargante.

Assim, analisando o caso concreto, verifico que a princípio, ainda que 
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presente a relevância da fundamentação, o perigo de grave dano de difícil 

ou incerta reparação não restou evidenciado, pois a parte autora apenas 

informou que a execução ultrapassa sobremaneira os valores 

efetivamente devidos, alegando que poderia sofrer prejuízos com o seu 

prosseguimento.

Deste modo, como a embargante não demonstrou o grave dano de difícil 

ou incerta reparação no prosseguimento da execução, não há como 

acolher o pedido para aplicação do efeito suspensivo a esta.

 Do exposto, recebo os embargos, por serem tempestivos. Contudo, sem o 

efeito suspensivo, assim, este não terá o condão de impedir o curso da 

execução, devendo esta prosseguir normalmente.

Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107882 Nr: 1755-19.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Campeol, DEIVISON LUIZ CAMPEOL

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos à Execução propostos por Tereza Campeol e 

Deivison Luiz Campeol em face de SICREDI NORTE-MT, ambos 

devidamente qualificados.

Alega o embargante a existência de abusividades e irregularidades no 

contrato executado.

Diante de tais fatos, requer seja atribuído efeito suspensivo à ação de 

execução.

É o breve relato.

DECIDO.

Com efeito, havendo requerimento do embargante, poderá o juiz dar efeito 

suspensivo à execução, quando verificar a presença dos requisitos 

autorizadores para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, este quando restar caracterizado que a execução causará ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e aquele, pela 

relevância dos fundamentos apresentados pelo embargante.

Assim, analisando o caso concreto, verifico que a princípio, ainda que 

presente a relevância da fundamentação, o perigo de grave dano de difícil 

ou incerta reparação não restou evidenciado, pois a parte autora apenas 

informou que a execução ultrapassa sobremaneira os valores 

efetivamente devidos, alegando que poderia sofrer prejuízos com o seu 

prosseguimento.

Deste modo, como a embargante não demonstrou o grave dano de difícil 

ou incerta reparação no prosseguimento da execução, não há como 

acolher o pedido para aplicação do efeito suspensivo a esta.

 Do exposto, recebo os embargos, por serem tempestivos. Contudo, sem o 

efeito suspensivo, assim, este não terá o condão de impedir o curso da 

execução, devendo esta prosseguir normalmente.

Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 10640 Nr: 288-59.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO SANTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam suspensos os atos de constrição do imóvel penhorado até o 

julgamento dos embargos de terceiro.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110680 Nr: 3258-75.2017.811.0087

 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: MFM, RFM, VFM, MBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gefferson Cavalcanti Paixão - 

OAB:MT/23125/0, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Interdição proposta por Marlucia Ferreira Mamedes e 

outros.

Às fls. 90 a parte autora informa o falecimento do interditando, aportando 

aos autos certidão de óbito.

Pois bem, diante do falecimento do interditando, julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110394 Nr: 3129-70.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL FORTUNATO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSALLES COMÉRCIO DE SEMENTES 

LTDA, FONSECA & CAVALHEIRO LTDA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SOARES - 

OAB:21794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO EM TERMOS o pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela e determino aos requeridos que realizem, no prazo de 

5 (cinco) dias, a baixa do protesto da duplicata, em razão do débito no 

valor de R$ 1.264,18 (mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito 

centavos), bem como que deixem de efetuar a inclusão do nome do autor 

em cadastros de maus pagadores em virtude da referida dívida, sob pena 

de multa que, na forma do art. 497 do NCPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

Reais).Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na forma do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do autor em relação à 

requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à 

parte autora trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem 

com a realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, em todos 

os casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em 

vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o demandado 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação ao protesto.Intimem-se os demandados para cumprimento da 

liminar no prazo de 5 (cinco) dias.Remetam-se os autos ao CEJUSC para 

designação de audiência de conciliação.Cite-se e intime-se a parte Ré. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. Fiquem 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).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111635 Nr: 3832-98.2017.811.0087

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Pagliarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Diante da extinção, pelo atual Código de Processo Civil, das ações 

cautelares satisfativas autônomas, RECEBO o pedido como PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS, nos moldes do art. 381 do CPC.

CITE-SE a demandada para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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os documentos requeridos pelo autor.

Após, vistas à parte autora e voltem-me conclusos para sentença de 

homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111634 Nr: 3831-16.2017.811.0087

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Lodi Pagliarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Diante da extinção, pelo atual Código de Processo Civil, das ações 

cautelares satisfativas autônomas, RECEBO o pedido como PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS, nos moldes do art. 381 do CPC.

CITE-SE a demandada para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

os documentos requeridos pelo autor.

Após, vistas à parte autora e voltem-me conclusos para sentença de 

homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107161 Nr: 1422-67.2017.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora requer a desistência da 

ação (fls. 28).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115154 Nr: 2186-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, no caso sub judice, analisando o pedido liminar, bem como os 

documentos acostados aos autos, verifico que a liminar pleiteada deve ser 

deferida, uma vez que há demonstração de que os menores estão sob os 

cuidados do requerente.Sendo assim, concedo a guarda provisória de P. 

H. P. da S. e G. P. da S. em favor do genitor, Sr. Arão José da 

Silva.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o requerido, bem como intime-se a autora a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, 

importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia.Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à 

prolação da sentença.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108353 Nr: 2023-73.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JYY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REBECCA DA SILVA 

BICHARELLI - OAB:383701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por JOSÉ YOJI 

YASSUDA em face de IRISCLÉIA ALVES YASSUDA.

O requerente, intimado pessoalmente e por meio de sua advogada para 

dar prosseguimento ao feito, regularizando a representação processual, 

não se manifestou nos autos.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do 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 diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem custas.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103152 Nr: 3344-80.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vejo que a parte exequente postula requisição de informações junto a 

órgãos conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

executada, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria-CNGC no seu artigo 476, dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por 

intermédio do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte exequente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte devedora, defiro o pedido para que sejam realizadas pesquisas 

eletrônicas no INFOJUD e BACENJUD, com o objetivo de localizar o 

endereço da parte executada.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte executada. Caso contrário, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30673 Nr: 2138-46.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILEGNO- IND. E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório formulado pelo executado de fl. 137, determino a 

suspensão destes autos até o pagamento integral do débito, nos termos 
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do art. 151, VI, do CTN, bem da Lei Complementar nº. 104/2001.

Findo o pagamento do débito, arquive-se os autos, procedendo-se com a 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses nos moldes do 

Artigo 1.266, da Nova CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118218 Nr: 4285-59.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118214 Nr: 4281-22.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117696 Nr: 3960-84.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Teixeira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118114 Nr: 4229-26.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO MORAES ARAGÃO - ME, Junio Moraes 

Aragão, JOAO MAURILIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115021 Nr: 2084-94.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Yoji Yassuda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iriscléia Alves Yassuda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REBECCA DA SILVA 

BICHARELLI - OAB:383701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.
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Proceda-se com a intimação da parte requerida, devendo constar no 

mandado que o prazo para contestação (de 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.

Fiquem 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 dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118217 Nr: 4284-74.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118113 Nr: 4228-41.2018.811.0087

 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): Junio Moraes Aragão, JOAO MAURILIO 

TEIXEIRA, MARIA MARTA FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118127 Nr: 4236-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAURILIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA ME, Paulo Ferreira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos constato que o requerente postula pelo deferimento 

do benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, vejo que tal pedido 

não pode prosperar, pelos motivos que passo a discorrer.

Primeiramente, observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, 

tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e fundamental do 

cidadão. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no 

inciso LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento 

jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares.

 A propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o 

patrimônio do requerente, do qual apenas se observa ser portador de um 

título executivo em seu favor, em valor superior a trinta mil reais, não se 

vislumbrando neste a figura de pessoa economicamente necessitada.

Os documentos carreados são insuficientes para possibilitar a concessão 

da benesse, uma vez que não denotam que o requerente ficaria 

impossibilitado ou mesmo que teria dificuldades de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

 Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade do 

requerente, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita é medida que se impõe.

Do exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113929 Nr: 1240-47.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeyre Aparecida Vieira, Rogerio Euripedes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Felipe Martins, MAPFRE - Vera Cruz 

Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lopes Jardim - 

OAB:OAB-MT 17335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015.
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Concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Proceda-se com a intimação da parte requerida, devendo constar no 

mandado que o prazo para contestação (de 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.

Fiquem 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 dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116709 Nr: 3329-43.2018.811.0087

 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): REMOVICZ COLCHOES EIRELI - ME, SANDRO 

DE OLIVEIRA REMOVICZ, Natal Camargo Removicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115262 Nr: 2267-65.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Elétrica Nhandú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais sobre o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no 

artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117292 Nr: 3716-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO TUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114189 Nr: 1459-60.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, diante da notória falta de presunção do estado de 

miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de concessão 

do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro 

o pedido de Justiça Gratuita.Intimem-se o requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promovam o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110419 Nr: 3142-69.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlan Marcelo Ludwig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Proceda-se com a intimação da parte requerida, devendo constar no 

mandado que o prazo para contestação (de 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.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 
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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. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118219 Nr: 4286-44.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118212 Nr: 4279-52.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118211 Nr: 4278-67.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118167 Nr: 4254-39.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117143 Nr: 3617-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE RADIAFORES 
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Ribeiro Soares ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118216 Nr: 4283-89.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117694 Nr: 3958-17.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Teixeira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118168 Nr: 4255-24.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão, Uagna Leviatan 

Tolomeu, JAIR CIRINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116706 Nr: 3326-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA APARECIDA AGUIAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.
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Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118126 Nr: 4235-33.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAURILIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA ME, Paulo Ferreira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Helena Dembogurski - 

OAB:OAB/MT 23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos constato que o requerente postula pelo deferimento 

do benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, vejo que tal pedido 

não pode prosperar, pelos motivos que passo a discorrer.

Primeiramente, observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, 

tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e fundamental do 

cidadão. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no 

inciso LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento 

jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares.

 A propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o 

patrimônio do requerente, do qual apenas se observa ser portador de um 

título executivo em seu favor, em valor superior a trinta mil reais, não se 

vislumbrando neste a figura de pessoa economicamente necessitada.

Os documentos carreados são insuficientes para possibilitar a concessão 

da benesse, uma vez que não denotam que o requerente ficaria 

impossibilitado ou mesmo que teria dificuldades de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

 Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade do 

requerente, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita é medida que se impõe.

Do exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111019 Nr: 3468-29.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116707 Nr: 3327-73.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO MORELATTO JUNIOR E/OU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117289 Nr: 3713-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118353 Nr: 4357-46.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118220 Nr: 4287-29.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117695 Nr: 3959-02.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Teixeira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118708 Nr: 4573-07.2018.811.0087

 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: RAdA, JAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de homologação de acordo de 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL, 

CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, proposta por RAIMUNDA ALVES 

DE ARAUJO e JESUS AFONSO DE ALMEIDA.

Instrui a petição inicial os documentos de fls. 09/27.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Não há nenhuma irregularidade ou vício processual a ser 

sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir 

sobre o mérito.

A presente ação deve ser julgada procedente, senão vejamos.

A legislação infraconstitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a 

situação da UNIÃO ESTÁVEL em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 

9.278/96. Este último diploma legal confere proteção à união estável, não 

exigindo para tal propósito qualquer instrumentalização ou registro, 

reconhecendo efeitos jurídicos para a própria união ou para o exercício de 

vida em comum com objetivo de constituição de família.

 Uma vez que as partes, de comum acordo, confirmam a existência da 

união, reconheço e DECLARO como existente a união estável entre o 

casal.

Por tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais dos autos 

consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes, referente à partilha de bens.

Tendo em vista, ainda, as partes terem pactuado no sentido de 

encerrarem a vida em comum em termos amigáveis, DECLARO a 

dissolução da união estável entre os requerentes.

 Assim, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC.

Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118065 Nr: 4190-29.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 
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opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116920 Nr: 3467-10.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGATEC ORGANIZAÇÃO TECNICA CONTABIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y.KIHARA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118213 Nr: 4280-37.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117290 Nr: 3714-88.2018.811.0087

 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): GUARANCENTER CENTRO DE TREINAMENTO E 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES – ME, FERNANDA LOPES SILVA, Maria de 

Lourdes Lopes Silva, JAIR FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116859 Nr: 3421-21.2018.811.0087

 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): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118215 Nr: 4282-07.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116609 Nr: 3252-34.2018.811.0087

 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): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111082 Nr: 3496-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurimar Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pelo requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.[...]À SECRETARIA:1.Intime-se a parte autora da data da 

perícia médica a ser designada pela secretaria, que será realizada no 

consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na 

Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para 

realização de exame pericial. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 4369-60.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lane Mamedes de Oliveira, Marlucia Ferreira 

Mamedes, Rodrigo Ferreira Mamedes, Vanessa Ferreira Mamedes, 

PANTALEÃO ANCELMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida para responder a ação, no prazo legal, 

consignando as advertências legais (CPC, art. 344).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112040 Nr: 4052-96.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciela Gubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concessão de gratuidade pelo E. TJMT em sede de tutela 

antecipada no agravo de instrumento, dou prosseguimento ao feito.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo previsto nos arts. 335 e 183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111510 Nr: 3755-89.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ANTONIO PANSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concessão de gratuidade pelo E. TJMT em sede de tutela 

antecipada no agravo de instrumento, dou prosseguimento ao feito.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo previsto nos arts. 335 e 183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109314 Nr: 2539-93.2017.811.0087

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Paulino Cavalett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactos Comercial LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da extinção, pelo atual Código de Processo Civil, das ações 

cautelares satisfativas autônomas, RECEBO o pedido como PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS, nos moldes do art. 381 do CPC.

CITE-SE a demandada para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

os documentos requeridos pelo autor.

Após, vistas à parte autora e voltem-me conclusos para sentença de 

homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97631 Nr: 63-19.2016.811.0087

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Florentino Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Robero Goes - 

OAB:OAB/MT 20.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA proposta por SANDRA 

FLORENTINO GARCIA.

Considerando que os autos principais (código 94895) foram extintos nesta 

data em virtude da inércia do autor/excepto, 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.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Sem custas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115149 Nr: 2183-64.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Ferreira de Souza Hilleshein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro no curso da 

demanda.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Cite-se e intime-se a parte requerida. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114961 Nr: 2038-08.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Maria Nonnemacher Possebon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora requer a desistência da 

ação (fls. 49).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115740 Nr: 2630-52.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 37/41 consta acordo entabulado entre as partes com requerimento 

de homologação.

Todavia, ambos os peticionantes devem estar representados por 

advogado constituído.

Intime-se o Sr. Isidoro Oliveira de Queiroz para que constitua patrono nos 

autos.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102448 Nr: 2946-36.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usina Elétrica do Nhandu S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Exequente fl. 12, determino a citação 

da Executada, via oficial de justiça, visto que a VIPAE cobre, além das 

despesas da Justiça Gratuita, as despesas da Fazenda Pública e do 

Ministério Público com diligências de oficiais de justiça, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução.

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, proceda os demais 

atos assecuratórios, dispostos nos incisos II e ss do artigo 7º da LEF.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81865 Nr: 1199-90.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albernaz Junior Mat. Const. Ltda (A J Mat. para 

Construção)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 14, para citar as partes executadas Maria Meirice 

de Freitas Albernaz e Dirceu Albernaz Junior, nos endereços indicados, 

para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida 

com os acréscimos legais ou nomear bens à penhora, observadas a 

ordem prevista no artigo 9º da Lei de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 
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realização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40734 Nr: 113-21.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. Meio Amb. e dos Rec. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V Nunes da Silva & Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento do executivo fiscal para os 

sócios da sociedade limitada executada.

Alega a parte exequente que restou claramente demonstrado nos autos 

que a pessoa jurídica executada não mais exerce suas atividades 

comerciais.

Pois bem.

 Cinge-se a questão à análise da possibilidade de inclusão do sócio do 

executado, no polo passivo da execução fiscal em razão de suposta 

dissolução irregular da empresa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é 

cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de 

poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou ainda a dissolução irregular da 

empresa (REsp 1.101.728/SP).

Dispõe a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça que “presume-se 

dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 

domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Verifica-se que a sociedade não foi localizada no endereço indicado pelo 

exequente, em duas oportunidades, consoante Aviso de Recebimento 

devolvido (fls. 11) e certidão negativa do Oficial de Justiça (fls. 23), na 

qual consta que a empresa “não existe mais”.

Assim sendo, defiro o pedido de redirecionamento, haja vista a certidão de 

fls. 23.

Indefiro a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema BACENJUD, 

tendo em vista que não houve a citação dos executados.

Intime-se a parte exequente para que postule o que for de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90612 Nr: 2770-28.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmir dos Reis, Tcharles Fernando Calisto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação da exequente fl. 53, para o desbloqueio 

dos veículos constritos via RENAJUD, defiro o petitório e determino o 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13263 Nr: 1531-38.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE GODOI MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84168 Nr: 142-03.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Fernandes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vejo que a parte exequente postula requisição de informações junto a 

órgãos conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

executada, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria-CNGC no seu artigo 476, dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por 

intermédio do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte exequente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte devedora, defiro o pedido para que sejam realizadas pesquisas 

eletrônicas no INFOJUD e BACENJUD, com o objetivo de localizar o 

endereço da parte executada e indefiro o pedido de citação editalícia.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte executada. Caso contrário, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83669 Nr: 3005-63.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floripa Madeiras Ltda, Luiz Carlos Vieira, 

Jandir Euclides Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Demonstrado o esgotamento das diligências necessárias e usuais para 

tentar localizar a parte executada, o que defiro o pedido de citação por 

edital, na forma do artigo 256, II, c/c 257, I, ambos do Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com a citação por edital da parte executada, devendo o edital, 

ser afixado na sede deste juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias.

 Ainda, deverá o edital conter apenas, a indicação da exequente, o nome 

do devedor e dos co-responsáveis, o valor atualizado da dívida, a 

natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo, conforme determina o artigo 

8º, inciso IV, da Lei 6.830/80.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83966 Nr: 3297-48.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório formulado pelo executado de fl. 44, determino a 

suspensão destes autos até o pagamento integral do débito, nos termos 
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do art. 151, VI, do CTN, bem da Lei Complementar nº. 104/2001.

Findo o pagamento do débito, arquive-se os autos, procedendo-se com a 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses nos moldes do 

Artigo 1.266, da Nova CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29941 Nr: 1417-94.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaner Mechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96093 Nr: 2937-11.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização nos endereços, 

conforme determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da requerida, sob pena de extinção do feito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36947 Nr: 3053-27.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edival Eller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório formulado pelo executado de fl. 35, determino a 

suspensão destes autos até o pagamento integral do débito, nos termos 

do art. 151, VI, do CTN, bem da Lei Complementar nº. 104/2001.

Findo o pagamento do débito, arquive-se os autos, procedendo-se com a 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses nos moldes do 

Artigo 1.266, da Nova CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36655 Nr: 2765-79.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilvonder Lima de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório formulado pelo executado de fl. 36, determino a 

suspensão destes autos até o pagamento integral do débito, nos termos 

do art. 151, VI, do CTN, bem da Lei Complementar nº. 104/2001.

Findo o pagamento do débito, arquive-se os autos, procedendo-se com a 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses nos moldes do 

Artigo 1.266, da Nova CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108447 Nr: 2072-17.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SAMPAIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização nos endereços, 

conforme determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da requerida, sob pena de extinção do feito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101792 Nr: 2465-73.2016.811.0087

 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): ADILSO SCHENEIDER ME, JOSE JESUS VIEIRA 

ANTUNES, Adilso Scheneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vejo que a parte exequente postula requisição de informações junto a 

órgãos conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

executada, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria-CNGC no seu artigo 476, dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por 

intermédio do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte exequente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte devedora, defiro o pedido para que sejam realizadas pesquisas 

eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte 

executada.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte executada. Caso contrário, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41997 Nr: 1377-73.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO A. DE SOUZA CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório formulado pelo exequente às fls. 59 e verso, determino a 

suspensão destes autos pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil, bem como pela Súmula 314, do 

Superior tribunal de Justiça.

Expirado o prazo supracitado, manifeste-se a parte interessada, e sem 
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manifestação da exequente no prazo de 30 (trinta) dias, proceda-se com 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º, art. 921, do CPC, 

procedendo-se com a baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses nos moldes do Artigo 1.266, da Nova CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 2017-47.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Procuradoria da Fazenda Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportando os autos do Egrégio Tribunal de Justiça, com a cassação da 

sentença de extinção, determino:I – Citação da parte devedora, pelas 

sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se a parte executada não tiver domicílio ou 

dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente 

do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no 

art. 14 da Lei nº. 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados.Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis.O executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma. Para o 

caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34110 Nr: 227-28.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO TSCHOPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Procuradoria da Fazenda Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2009/243Código Apolo: 35903DECISÃOAportando os autos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, com a cassação da sentença de extinção, 

determino:I – Citação da parte devedora, pelas sucessivas modalidades 

previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – Penhora, se não for 

paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III 

– Arresto, se a parte executada não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – 

Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados.Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis.O executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma. Para o 

caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Guarantã do 

Norte, 02 de outubro de 2018.DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35585 Nr: 1689-20.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A Nascimento & Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Procuradoria da Fazenda Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportando os autos do Egrégio Tribunal de Justiça, com a cassação da 

sentença de extinção, determino:I – Citação da parte devedora, pelas 

sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se a parte executada não tiver domicílio ou 

dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente 

do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no 

art. 14 da Lei nº. 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados.Intimem-se eventuais cônjuges dos Executados, caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis.A executada será citada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, 

observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita 

pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atual izado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40696 Nr: 73-39.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clari Terezinha Zordan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização nos endereços, 

conforme determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da requerida, sob pena de extinção do feito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101496 Nr: 2283-87.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço do requerido, sob pena de extinção do feito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115327 Nr: 2307-47.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENILÇO FAUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado de Mato Grosso - MT, 

Paulo Roberto Jorge do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, 

Espolio De Marcelo Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 
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contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 2306-62.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115325 Nr: 2305-77.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Lataliza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Espolio De Marcelo 

Bassan, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115324 Nr: 2304-92.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda de Barros Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115323 Nr: 2303-10.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115321 Nr: 2301-40.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Patricia da Silva Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 2299-70.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracinete Lemos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115314 Nr: 2297-03.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUARANHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao Estado de Mato Grosso, há legislação especial que prevê 

o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Estadual (artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32).

 Diante disso, cite-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo previsto nos artigos 335 e 183, do 

CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Remova-se o Espólio de Marcelo Bassan e sua representante da capa dos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 2574-97.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA LESSA DE ALMEIDA, Antonio Rodrigues de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLANDO 

MARTENS, para devolução dos autos nº 2574-97.2010.811.0087, 

Protocolo 40372, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81183 Nr: 517-38.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Donizete Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

NOVO MUNDO-MT, para devolução dos autos nº 517-38.2012.811.0087, 

Protocolo 81183, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118221 Nr: 4288-14.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 2745-66.2017.811.0036

 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: VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE BARBOSA, ARTHUR JOSÉ 

REGO LACERDA, DAILSON NUNIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOMFIM - 

OAB:14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2745-66.2017.811.0036 (51705)

Mandando Segurança

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 481/482, no seu efeito apenas devolutivo, conforme preceitua os arts. 

1.012, inciso V e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/10/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 1134-44.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1134-44.2018.811.0036 (56901)

Ação Reivindicatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57224 Nr: 1252-20.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei do Nascimento, Raimundo Pinto da 

Silva, Cleiton Ferreira Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Processo nº 1252-20.2018.811.0036

Código: 57224

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo às Respostas à Acusação apresentadas pelos réus.

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 04/12/2018, às 

13h45min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, os interrogatórios dos réus;

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 os acusados, VALDINEI DO NASCIMENTO, alcunha “Dinei”, 

RAIMUNDO PINTO DA SILVA, alcunha “Fransquim” e CLEITON FERREIRA 

TELES, alcunha “Magrão”, para que compareçam à audiência ora 

designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 24 de outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12797 Nr: 254-04.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 254-04.2008.811.0036 (12797)

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 92/94) apresentados pela 

parte EXEQUENTE, em face da sentença, alegando que nela houve erro 

material e contradição, uma vez que ficou firmado no acordo que foi 

homologado por sentença que seria a parte executada que pagaria as 

custas processuais, contudo no referido dispositivo judicial este juízo 

extinguiu o feito e condenou a parte requerente ao pagamento das custas 

finais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento.

Tal recurso NÃO merece provimento.

Pois observa-se que no presente caso não há decisão contraditória ou 

com erro material, visto que no dispositivo da referida sentença 

embargada à fl. 89, resta claro que a parte REQUERIDA que foi condenada 

ao pagamento das custas processuais e não a parte exequente.

 Além disso, observa-se pela Certidão de fl. 90 que não há custas a serem 

quitadas, pois todas já foram recolhidas durante o trâmite processual.

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via 

recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos 

de Declaração.

Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.

Nesse sentido, após o transcurso do prazo para a apresentação dos 

recursos, CERTIFIQUE-SE a serventia o trânsito em julgado do presente 

feito e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37502 Nr: 831-35.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo n.º 831-35.2015.811.0036

 Código: 37502

Ação Penal

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face do réu JOSÉ ROBERTO DALLABRIDA pela 

prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei 9.503/97.

 Observa-se que na audiência de fl. 79/81, diante do preenchimento dos 

requisitos constantes do caput do art. 89 da Lei 9.099/95, foram propostas 

as condições para a suspensão condicional do processo, as quais foram 

aceitas pelo réu.

Nesse sentido, às fls. 88,91,94,100,108,115 o acusado juntou 

comprovantes bancários os quais demonstram que o mesmo realizou o 

pagamento da prestação em pecúnia fixada por este Juízo.
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Além disso, compulsando a guia de controle de comparecimento presente 

às fls. 125/126, é possível concluir também que ele compareceu na sede 

deste fórum conforme os termos estabelecidos.

Por fim, não há notícias que o réu tenha desobedecido qualquer das 

outras condições impostas, de modo que é imperioso reconhecer que ele 

cumpriu integralmente o “sursis” processual.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento. Decido.

Diante dos referidos argumentos observa-se que expirou o prazo do 

período de prova da suspensão condicional, sem que houvesse 

revogação, deste modo é imperioso a declaração da extinção da 

punibilidade de JOSÉ ROBERTO DALLABRIDA em relação ao referido 

crime, conforme estabelece ao art. 89, §5º da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOSÉ 

ROBERTO DALLABRIDA, por ter expirado o prazo da suspensão 

condicional sem a sua revogação, visto que foi devidamente cumprida as 

condições, com fulcro no art. 89, §5º da Lei 9.099/95.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Sem Custas.

P. R. I. C.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Diretoria do Fórum

Sentença

 Processo: 2452-62.2018.811.00 – Código: 60400

 Vistos, etc. IRACY SOUZA SILVA, Auxiliar Judiciária lotada na Comarca 

de Guiratinga, matrícula 5321, requereu 03 (três) meses de 

Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 04/10/2013 a 04/10/2018. O 

pedido veio instruído com certidão informando que a servidora preenche 

os requisitos necessários à concessão do pedido, bem como informação 

sobre a vida funcional da mesma, relatando ainda que a servidora não 

teve falta injustificada no período e não responde a processo 

administrativo (PAD). A requerente também anexou relatório do tempo de 

serviço, onde comprova não haver falta injustificada no período. Com a 

alteração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, publicada no Diário da Justiça nº 7.610, de 04/05/2007, circulado 

em 08/05/2007, foi delegada a competência ao Juiz Diretor do Foro para 

apreciar a matéria. É o relatório. Decido. O pedido há que ser deferido por 

preencher os requisitos necessários à sua concessão, conforme 

disposição do artigo 110 da LC-MT nº 04/90 e a previsão legal da LC nº 59 

de 03/02/1999, prevê o benefício. Posto isso, julgo procedente o pedido 

para conceder a servidora IRACY SOUZA SILVA, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 5321, 03 (três) meses de Licença Prêmio (referente ao 

quinquênio de 04/10/2013 a 04/10/2018) a serem usufruídos 

oportunamente conforme a conveniência do serviço. Informe-se ao 

DRH/TJMT, para as anotações necessárias. Após, arquive-se observando 

as cautelas legais. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 05 de outubro 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli. Juiz de 

Direito Diretor do Foro.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46321 Nr: 45-78.2010.811.0096

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 45-78.2010.811.0096

Código nº. 46321

Vistos, etc.

Tendo e vista que o executado, devidamente intimado, não efetuou o 

pagamento do débito (fl. 82), DEFIRO pedido de Penhora On Line realizado 

às fls. 75, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado através do 

sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a 

parte Executada, pessoalmente, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, 

na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo 

de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 20 de outubro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83866 Nr: 1236-17.2017.811.0096

 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: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos Médicos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO STEVANATO - ME, 

ANTONIO APARECIDO STEVANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:OAB/MT 

13.356, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749

 Processo nº 1236-17.2017.811.0096 (Código 83866)

Autor: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos

Requerido: Antonio Aparecido Stevanato e Antonio Aparecido Stevanato - 

ME

Vistos.

DEFIRO o pleito de ref. 24, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46321 Nr: 45-78.2010.811.0096

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, nos termos da 

decisão de fls. 83/84, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora em nome do devedor, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

arquivamento provisório do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 83782 Nr: 1194-65.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezulega Silva de Moraes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1194-65.2017.811.0096 (Código 83782)

Autor: Ezulega Silva de Moraes dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pelo autor (ref. 

45), e considerando que a parte recorrida foi devidamente intimada para 

contrarrazoar o recurso, deixando transcorrer o prazo “in albis” sem a 

devida manifestação(ref. 124), remetam-se os autos para o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando a Senhora Gestora Judiciária 

as formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75144 Nr: 387-16.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BERNARDINO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 387-16.2015.811.0096 (Código 75144)

Autor: Antonio Bernardino de Melo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pelo autor (ref. 

69), e considerando que a parte recorrida foi devidamente intimada para 

contrarrazoar o recurso, deixando transcorrer o prazo “in albis” sem a 

devida manifestação(ref. 77), remetam-se os autos para o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando a Senhora Gestora Judiciária 

as formalidades legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73269 Nr: 853-44.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Processo nº 853-44.2014.811.0096 (Código 73269)

Requerente: Henrique Mendes

Requerido: Banco Panamericano s/a

Vistos.

Considerando que as partes interpuseram recurso de apelação, e 

considerando que estes foram devidamente intimados para contrarrazoar 

os r. recursos interpostos (ref. 66 e 67), deixando transcorrer o prazo “in 

albis” sem a devida manifestação (ref. 72), remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a 

Senhora Gestora Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78877 Nr: 608-62.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERREIRA GULINI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 608-62.2016.811.0096 (Código 78877)

Requerente: Roseli Ferreira Gulini Rodrigues

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pelo autor (ref. 

37), e considerando que a parte recorrida foi devidamente intimada para 

contrarrazoar o recurso, deixando transcorrer o prazo “in albis” sem a 

devida manifestação(ref. 44), remetam-se os autos para o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando a Senhora Gestora Judiciária 

as formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75234 Nr: 422-73.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº 422-73.2015.811.0096 (Código 75234)

Requerente: Suzana Ribeiro dos Santos

 Requerido: Odcley da Silva Olivira

Vistos.

Defiro a cota ministerial de ref. 75.

Intime-se a parte exequente para que, esclareça as inconsistências 

apresentadas no cumprimento de sentença e na impugnação à 

contestação, bem como, sendo o caso, que adite o r. cumprimento de 

sentença de ref. 52 e promova o cumprimento de sentença do rito 

expropriação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72373 Nr: 240-24.2014.811.0096

 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: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS – CENTRAIS ELETRICAS S.A, 

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE, 

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, ANDRADE GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Renato de 

Oliveira - OAB:15533-A, Carem Ribeiro de Souza - OAB:22258/DF, 

GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO - OAB:32350

 Processo nº 240-24.2014.811.0096 (Código 72373)

Requerente: Município de Itaúba/MT

Requerido: Andrade Gutierrez, Centrais Elétricas do Norte do Brasil s/a – 

Eletronorte, Copel Geração e Transmissão s/a, Furnas – Centrais Eletricas 

s/a.

Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 54, vez que já decorreu lapso temporal superior 

ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como para que apresente o endereço atualizado do 

requerido Andrade Gutierrez, considerando que a sua intimação restou 

infrutífera (ref. 47).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47537 Nr: 509-68.2011.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECIR KONECHEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113, Ziláudio Luiz 

Pereira - OAB:4427

 Processo nº 509-68.2011.811.0096 (Código 47537)

Requerente: Aldecir Konecheff

 Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Norte 

Matogross- Sicredi Norte.

Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 274/275, dê-se vista dos autos a 

parte exequente.

Após, concluso para deliberação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52 Nr: 233-41.1997.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plantações E. Michelin Ltda, Plantações E. Michelin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Luiz Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednaldo de Carvalho Aguiar - 

OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 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, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a Exequente, para que manifeste e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58758 Nr: 1990-35.2018.811.0027

 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: Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PARREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

08/11/2018, às 14h40. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida, bem como para 

integral cumprimento do despacho judicial. A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-64.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora do tópico final da sentença, cujo teor é o seguinte: 

"Ante o exposto, com fulcro nos artigos 330, inciso III, 485, inciso VI, todos 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela impossibilidade jurídica do pedido".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-12.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SELMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida da designação da audiência de Conciliação 

para o dia 08/11/2018, às 08:40 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50324 Nr: 2223-69.2018.811.0047

 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: Katia Regina Novak de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Modesto Passos, MARIA JOSÉ 

BEZERRA DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 9 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38057 Nr: 1296-11.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PROBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:17496/E, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Visto.Trata-se de processo incidental de EMBARGOS À EXECUÇÃO com 

pedido de efeito suspensivo c/c pedido de liminar ajuizado por JOSÉ 

CARLOS PROBEL, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI NOROESTE/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.(...) 

DECLARO o processo SANEADO, em obediência ao que preconiza o art. 

357, do CPC, e passo a ordenar a produção de provas.Como a questão de 

mérito não é unicamente de direito, entendendo que a fase probatória é 

imprescindível para o deslinde do feito, sendo que, por ora reputo 

pertinente a produção da prova pericial.Com efeito, o embargante JOSÉ 

CARLOS PROBEL, pleiteou produção de prova pericial (contábil), com a 

finalidade de apurar a regularidade dos valores cobrados nas cédulas de 

crédito que instruem a execução.Nesse ponto, entendo que a referida 

prova se afigura necessária e pertinente para o efetivo deslinde da causa, 

já que visa apurar a regularidade dos valores cobrados na execução. 

Desta forma, NOMEIO perito do juízo FERNANDO VAZ GUIMARÃES 

ABRAÃO, o qual poderá ser localizado junto à empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda., na Avenida Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, fone (65) 4052-9929/3052-7636.I. 

(...)INTIMEM-SE, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49761 Nr: 1885-95.2018.811.0047

 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: Elson Lemos de Souza, Adelia Naomi Izawa Lemos de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARUNAN PINHEIRO LIMA - 

OAB:17476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 A petição inicial deve ter uma ordem lógica entre os argumentos utilizados 

pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido.

Analisando com acuidade o pleito inicial, chega-se à conclusão de que 

razão assiste ao Parquet, pois a petição inicial se mostra inepta, haja vista 

que, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Todavia, em respeito aos princípios da efetividade da prestação 

jurisdicional e solução integral do processo, enaltecidos pelo Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o advogado da parte autora, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, ADEQUAR/ADITAR/ESCLARECER o que se pede, o 

fundamento legal e tudo mais que interessar, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público. Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49917 Nr: 1974-21.2018.811.0047

 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: Edson Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS e 

MORAIS c/c CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA c/c PEDIDO LIMINAR DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDSON ALVES DOS SANTOS em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO(...)RECEBO a petição inicial.(...) DEFIRO A 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.(...)INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

(...)DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.4.CITAÇÃO e DEMAIS 

PROVIDÊNCIAS.CITE-SE o réu para apresentar contestação no prazo de 

30 (trinta) dias (CPC, 183, § 1º, 231 c/c 335, inciso III), dando ciência de 

que não respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inciso II). (...).Na sequência, TORNEM conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42584 Nr: 1732-33.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Henrique Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDER DE LACERDA SILVA 

ANTONELLI - OAB:18773/O

 No que se refere ao pedido de juntada de rol de testemunhas em momento 

posterior ao trazido na disciplina do art. 396-A, acolho a justificativa 

apresentada pelo douto defensor, em homenagem ao princípio da ampla 

defesa e como medida para sanar futura alegação de nulidade por 

cerceamento de defesa. Para tanto, concedo o prazo máximo de 05 

(cinco) dias anteriores à audiência de instrução e julgamento para o 

arrolamento das testemunhas.Estando os réus presos, REQUISITEM-SE, 

suas escoltas. Caso resida em outra comarca, EXPEÇA-SE carta 

precatória para intimação quanto a esta decisão.Havendo testemunha 

residente em outra comarca, EXPEÇA-SE carta precatória nos termos do 

art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério Público e a defesa técnica de 

sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 1.363, da CNGC).Havendo 

policial militar arrolado como testemunha, REQUISITE-SE na forma do art. 

221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário público, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

caso contrário, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado pelas 

partes, advertindo-a de que em caso de não comparecimento, estando 

devidamente intimada, poderá responder por crime de 

desobediência.INTIMEM-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50753 Nr: 2428-98.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FIGUEIREDO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, face ao preenchimento dos requisitos preconizados no 

art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69, tais como cópia da petição inicial e decisão 

que deferiu a medida liminar (fls. 03/09), EXPEÇA-SE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO do veículo indicado na decisão liminar, que deverá 

ser depositado em favor dos representantes da parte autora, ou a quem 

esta indicar. DEFIRO os benefícios previstos no artigo 212, §1º e § 2º do 

Novo Código de Processo Civil, bem como a autorização para que o Sr. 

Meirinho, se necessário for, se dirija às comarcas contíguas para dar 

integral cumprimento ao referido mandado nos termos do artigo 217 do 

CPC.Por fim, caso o Meirinho constate a necessidade de reforço policial, 

desde já o autorizo, devendo ser oficiada a Autoridade Policial para que 

disponibilize um agente.Realizada a apreensão do veículo, 

COMUNIQUE-SE, via malote digital, o juízo originário, a fim de que 

providencie a intimação da instituição financeira para retirá-lo do local 
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depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do 

art. 636, da CNGC. Advirto que o malote digital deverá ser instruído com o 

despacho, certidão do oficial e informações do local onde está depositado 

o objeto, nos termos do art. 636, §1°, da CNGC.Por fim, acrescento que os 

atos de intimação e citação deverão ser praticados na ação de busca e 

apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este 

juízo autorização apenas para realização da apreensão do bem. Após, a 

petição terá exaurido sua finalidade, razão pela qual, desde já declaro 

extinto o feito, e determino a REMESSA dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de outubro 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 110-50.2015.811.0047

 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: Suessa Lima Neiva, GENESIO AGRIPINO NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LIMA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

 Tendo em vista que a parte requerida Fernanda Lima Neiva não 

compareceu ao presente ato, também não compareceu seu Curador 

Especial, anteriormente nomeado, NOMEIO o douto (a) causídico (a), Dr. 

Edimar Rodrigues da Silva – OAB/MT nº15531, para patrocinar seus 

interesses. Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, 

seja providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do 

servidor, na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. 

De suma importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 

do CPC e artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial 

de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo 

nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Ante a apresentação das 

alegações finais nesta oralidade, nos termos do artigo 366 do CPC, 

VOLVAM-ME os autos conclusos para prolação de sentença. Sem 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às 

providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42918 Nr: 264-97.2017.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdO, LdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA - 

OAB:13836, Katya regina Novak de Moura - OAB:, KATYA REGINA 

NOVAK DE MOURA - OAB:15989, MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

 Visto. Cuida-se de Ação de Guarda Judicial, proposta pelo Ministério 

Público do estado de Mato Grosso para proteção dos interesses dos 

menores Edilson Rodrigues da Silva, Daiane da Silva Rodrigues e Monica 

da Silva Rodrigues em face de Adimilson Rodrigues de Oliveira e Lucilena 

de Jesus Silva, todos devidamente qualificados.

OFICIE-SE à psicóloga vinculada ao município, para que forneça a este 

Juízo relatório do tratamento realizado com os menores Edmilson 

Rodrigues da Silva e Mônica da Silva Rodrigues, no prazo de 10 (dez) 

dias. Com a juntada do relatório, ABRA-SE vistas às partes para 

apresentação de razões finais escritas, no prazo de 15 (quinze) dias 

sucessivos, a iniciar-se pela parte requerente, nos termos do art. 364, § 

2º, do CPC. Após, conclusos para prolação de sentença. Não havendo 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45071 Nr: 1512-98.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que reconhece a exigilidade 

de obrigação de prestar alimentos, promovido por STEPHANY CIBELLY 

LOPES DA SILVA e DIOGO HENRIQUE LOPES DA SILVA (menores 

impúberes) representados por sua genitora ANGÉLICA CRISTINA LOPES 

DOS SANTOS, em face de DIOGO RODRIGUES DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.

É o relatório. Fundamento e decido.

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

RECEBO a petição inicial, vez que se encontra em consonância com os 

requisitos dos artigos 319, 320 e 531, §2º do Código de Processo Civil.

DETERMINO que os autos se processem em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II).

Diante dos documentos apresentados nos autos e, ainda, pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, revogando-as a qualquer 

tempo caso inverídica as alegações de hipossuficiência.

Considerando a informação de que não houve pagamento das 03 (três) 

últimas parcelas da prestação alimentícia (art. 528, § 7º, do CPC e súmula 

309, do STJ), INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentício discriminado na petição da 

inicial, bem como das parcelas que vencerem no curso da ação, provar 

que já o fez ou, justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

protesto do título judicial e prisão civil (art. 528, §§ 1º e 3º do CPC).

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente, para, em três dias, se 

manifestar sobre o pagamento ou eventual justificação ou ausência dela.

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça poderá fazer uso das 

prerrogativas do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50769 Nr: 2441-97.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NILTON ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE APARECIDA CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Cuida-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA JUDUCIAL 

COM PEDIDO LIMINAR dos menores W.S.A, I.V.S.A e G.S.A, ajuizada por 

NILTON ABREU, em face de DAYANE APARECIDA CABRAL DA SILVA, 

ambos qualificados na exordial. RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a 

inicial, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora.TUTELA DE 

URGÊNCIA.No tocante ao pedido de guarda provisória, postergo a análise 

para momento posterior ao estudo psicossocial.(...)..Na hipótese de 

localização de endereços, CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, 

inciso I, do CPC, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335 e 231, II), devendo ser cientificada de que não 

respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 

c/c 345, inciso II). Após, à parte autora para impugnação em quinze 

dias.Não sendo encontrado endereço ou não sendo a requerida 

encontrada nos endereços informados, providencie-se a CITAÇÃO por 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, para apresentar defesa no prazo 

legal, devendo constar a advertência prevista no art. 344, do CPC. 

Decorrido o prazo sem que a parte requerida se manifeste, certifique-se. 

Por corolário, desde já, fica declarada a revelia e, nos termos do art. 72, 

inciso II, do CPC, NOMEIO curador especial da parte requerida, o Douto 
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Advogado, Dr. MARCO AURÉLIO FERNANDES RIBEIRO, inscrita na 

OAB/MT nº 21787.Havendo citação por edital e inércia da parte requerida, 

INTIME-SE o causídico acima nomeada para manifestar aceitação do 

múnus que lhe foi atribuído, bem como a defesa correspondente.Aportada 

aos autos a contestação, INTIME-SE a parte autora para impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpridas as determinações retro, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público e, após, façam os autos conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48461 Nr: 1119-42.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Moreira do Nascimento, GLACIELA 

SILVA DE ARAÚJO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Acolho a emenda à petição inicial, nos termos da petição de ref. 

08.Tendo em vista que a petição inicial foi instruída com cópia do título 

executivo extrajudicial, além do recolhimento das despesas de ingresso, 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC).(...)O exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o executado, 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, 

deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato 

obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante 

os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.Por 

fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante 

o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código 

de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar 

as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Determino que todas 

as publicações sejam realizadas em nome do procurador indicado na 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 24 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37505 Nr: 1088-27.2015.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquíria de Souza Silva Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os valores 

incontroversos - purgação da mora - foram devidamente 

liberados/transferidos via alvará eletrônico, para a conta bancária 

informada pelos antigos procuradores da parte autora (fls. 99).

Assim, inviável o requerimento formulado às fls. 105.

 Preclusa a presente decisão, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 1308-20.2018.811.0047

 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: Sidney de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistoCuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada SIDNEY DE LANA em 

face de WANDERLEI NUNES, visando a condenação do requerido ao 

pagamento de R$ 54.709,94 (cinquenta e quatro mil setecentos e nove 

reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizados.(...)INDEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita.(...).Dessa forma, DEFIRO à parte autora o 

PARCELAMENTO das custas iniciais e taxa judiciária, em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, com exceção das despesas postais e 

locomoção de oficial de justiça, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC, bem 

como dos parágrafos § 6º, 7º e 8º, do art. 468, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC).Com relação ao 

referido parcelamento, DETERMINO que a Secretaria encaminhe a 

presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux., da 

Corregedoria-Geral de Justiça.Determino à Serventia que anote na capa 

dos autos a ADVERTÊNCIA de que as custas foram parceladas, devendo 

a mesma ser retirada após a integralização do pagamento.INTIME-SE a 

parte autora para recolher a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo que as parcelas referentes aos meses subsequentes deverão ser 

recolhidas em igual data. Fica(m) o(s) requerente(s) ciente(s) que o não 

pagamento de qualquer das parcelas implicará, de plano, na extinção do 

feito com o cancelamento da distribuição.Comprovado o pagamento da 

primeira parcela, FAÇAM-ME os autos conclusos para recebimento da 

inicial, ou decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem conclusos para 

decisão de cancelamento da distribuição.INTIME-SE o requerente na 

pessoa de seu(s) advogado(s), via Dje.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45084 Nr: 1520-75.2017.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE MAIA DE ASSUNCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de pedido de requisição de informações formulado pela parte 

autora a fim de obter possíveis endereços da parte requerida.

 Tendo em vista que a parte autora demonstrou ter esgotado todos os 

meios disponíveis para averiguar o endereço pretendido, em consonância 

com o princípio da cooperação, DEFIRO o pedido de fls. 86/87, para 

consulta aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD e 

INFONJUD), com o fim de obter o endereço da parte requerida, devendo 

ser observado os dados constantes na qualificação inicial.

 Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados nos autos, proceda-se a citação nos termos do despacho 

inicial.

 Caso os endereços encontrados sejam idênticos aos que foram 

diligenciados, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46373 Nr: 2221-36.2017.811.0047

 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
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 PARTE AUTORA: IGDdS, Itamar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosO processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO(...)DEFIRO a produção da prova pericial e a realização de 

estudo socioeconômico no ambiente familiar da parte autora.NOMEIO a 

Assistente Social FRANCISCA EVANILDA DE ÁGUIDA, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, realize estudo socioeconômico, sem aviso prévio, no 

ambiente familiar em que a parte autora encontra-se inserida, devendo a 

assistente social deslocar-se até a residência da parta autora a fim de 

colher as informações de habitação, bem como a composição do núcleo 

familiar da mesma, devendo ainda, responder aos quesitos apresentados 

pelas partes.NOMEIO o Dr. VENER FERREIRA PASSOS, médico, inscrito no 

CRM/MT nº 5304, com endereço profissional à Rua Marechal Deodoro, nº 

605, Centro, Jauru/MT, telefone (65) 9-9951-4142(...)Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, promova-se a conclusão dos 

autos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de outubro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35217 Nr: 228-26.2015.811.0047

 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: CIDONILA MARQUES DE OLIVEIRA, RONILDA DE 

OLIVEIRA DIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEXPRESS TRANSPORTADORA E 

LOCADORA DE VEÍCULOS - EPP, NELSERGIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY PAULA GONÇALVES - 

OAB:253476

 Vistos.

Tendo em vista que as partes manifestaram o desinteresse na realização 

de audiência de conciliação, determino o regular andamento do feito.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e 

da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC):

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, CPC), INFORMAR SE EXISTE OU NÃO INTERESSE NA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO (art. 139, inciso V, CPC), 

especificamente no que tange à possibilidade de alcance concreto da 

conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e TORNEM conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 109-36.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliário - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropec Mirassol S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmine Russo - 

OAB:144191/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Em cumprimento à determinação retro, seja a parte executada intimada, 

por todo o conteúdo da decisão de fls. 90/91, proferida em 12/03/2018, 

cuja parte dispositiva segue: “Ante o exposto, REJEITO a exceção 

pré-executividade veiculada no corpo da presente Ação de Execução 

Fiscal, ante a não ocorrência da prescrição do crédito tributário”.

Jauru, 24 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8782 Nr: 888-35.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campestre Comercio e Representações Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS 

D´OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pardo Salata Nahsan - 

OAB:3484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT 8.311, ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - OAB:15500/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

do petitório retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 25 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33214 Nr: 526-52.2014.811.0047

 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: Maria de Souza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 
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Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 25 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13880 Nr: 891-48.2010.811.0047

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Marques de Aquino, Senair Gonçalves da Silva, 

Valdiceia Moreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S.A., Centro-Oeste 

Emprestimos Consignados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBER ALIONI DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:18714/GO, CRISTOVAM NUNES BRANDÃO JUNIOR - 

OAB:OAB/GO 9.963, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11065/A

 Vistos

 DEFIRO o peticionado pelas exequentes às fls. 545/546.

 Torno sem efeito a certidão expedida às fls. 544.

EXPEÇAM-SE novas certidões de crédito, observando-se os dados 

informados pelos exequentes às fls. 545/546.

Condiciono a retirada das novas certidões, à devolução da certidão 

expedida anteriormente.

 Cumpridas as diligências retro e não havendo requerimentos outros, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6384 Nr: 1353-78.2005.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Marçal de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 (...) Desse modo, MANIFESTO EXPRESSAMENTE O INTERESSE DO JUÍZO 

NA INCLUSÃO DA DIFUSÃO VERMELHA, BEM COMO MANIFESTO 

EXPRESSAMENTE O COMPROMISSO DE SOLICITAR A EXTRADIÇÃO EM 

CASO DE PRISÃO.Expeça-se ofício contendo as afirmações expressas 

acima.À Secretaria para enviar, de forma digital, através do e-mail 

interpol.srmt@dpf.gov.br, o ofício mencionado, acompanhado dos 

seguintes documentos:a) cópia da denúncia e da sentença – no corpo do 

e-mail deverá ser feito resumo dos fatos (até 1000 caracteres) contendo 

local, data (dia, mês e ano) e sumário do evento delituoso, seus motivos, 

circunstâncias, modus operandi e consequências, a fim de que as 

autoridades judiciais de outros países possam identificar a conduta 

criminosa dentro de seus próprios ordenamentos jurídicos, para que 

possam se manifestar sobre a legalidade do pedido de prisão preventiva 

para extradição;b) cópia do mandado de prisão preventiva, contendo 

dados do Juiz e do processo;c) tipificação legal do delito, incluindo 

embasamento legal;d) pena máxima aplicável em caso de condenação 

para cumprir execução penal ou pena imposta e tempo que resta de pena 

a cumprir em caso de condenação para cumprir sentença;e) prazo 

prescricional da pena.Intime-se a defesa técnica via DJe.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29119 Nr: 65-09.2016.811.0048

 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: MARIELYN FERNANDA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, 

ELIAS GONÇALVES PINHEIRO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO. - 

OAB:379/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/ 

MT13431A, HEMERSON LEITE DE SOUZA - OAB:20626/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11.551/MT, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4695, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT, 

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se o requerido Elias Gonçalves Pinheiro para que 

se manifeste sobre o acordo de Ref: 59, bem como o petitório de Ref: 60, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Assim, considerando que há interesse de menor, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.Transcorrido os prazos supra, com ou sem manifestações certifique-se 

e voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1522 Nr: 319-07.2001.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEGELA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAVALCANTE 

BARBOSA - OAB:13127/B

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24124 Nr: 339-41.2014.811.0048

 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: ILEURA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 13h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de fl.115.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 45552 Nr: 2002-83.2018.811.0048

 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: CECILIA CORREA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO - 

OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 .... Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.3.4. Tendo em vista que a parte requerida 

foi devidamente intimada para comparecer à presente oralidade e não 

compareceu, este feito não deverá ser remetido para a autarquia ré para 

ciência da sentença, devendo aguardar em cartório eventual recurso.3.5. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo.3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.3.7. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Cecília Corrêa Soares; b) 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) 

data de início do benefício – DIB: 11/07/2016 (data do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43288 Nr: 935-83.2018.811.0048

 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: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

 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: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 . Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.3.4. Tendo em vista que a parte requerida 

foi devidamente intimada para comparecer à presente oralidade e não 

compareceu, este feito não deverá ser remetido para a autarquia ré para 

ciência da sentença, devendo aguardar em cartório eventual recurso.3.5. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo.3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.3.7. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Jose Antonio da Silva; b) 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) 

data de início do benefício – DIB: 10/11/2017 (data do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

ser indenizada por danos materiais e morais por ter sofrido prejuízo em 

razão de ter sido cobrada indevidamente pela reclamada. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. Trata-se de AÇÃO RESSARCITÓRIA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por CAMILA 

RODRIGUES GOMES, em face da reclamada BANCO DO BRASIL S/A, 

aduzindo, em síntese, que é correntista de conta bancária junto à 

Requerida, onde contratou um empréstimo denominado "FCO" no ano de 

2010 com parcelas anuais e finalização no ano de 2017. Para conclusão 

do empréstimo a Requerente precisou contratar um seguro para quitação 

do débito caso ocorresse alguma fatalidade, como único beneficiário o 

próprio banco do Brasil. Ocorre que, em março de 2017 a Requerente 

quitou a última parcela do empréstimo, não restando qualquer débito junto 

à Requerida. Porém, para surpresa da Requerente, o seguro vinculado ao 

empréstimo continuou a ser cobrado todo mês de julho no valor de R$ 

366,80 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), diretamente 

em sua conta bancária. Nesta entoada, o seguro foi cobrado e debitado de 

forma equivocada na conta corrente da Requerente no mês de julho de 

2017, data em que a mesma não se atentou a referida cobrança, porém, 

em julho de 2018 ocorreu novamente a cobrança e, como não havia saldo 

na conta bancária o valor foi estornado. Pugna, assim, pela devolução dos 

valores cobrados indevidamente, bem como a indenização pelos danos 

morais sofridos. Antes de adentrar no mérito analiso a preliminar levantada 

pela parte requerida, qual seja da falta de interesse de agir, por não ter a 

mesma solicitado o cancelamento do referido contrato. Tenho que a 

presente preliminar não deve prosperar, uma vez que se confunde com o 

mérito da presente ação, motivo pelo qual a presente preliminar deve ser 

rechaçada. Analisando os autos, observo que se trata a demanda de 

relação de consumo, devendo-se aplicar a lide o Código de Defesa do 

Consumidor, bem como o instituto da inversão do ônus da prova. Sendo 

assim, a desídia da instituição em atender a solicitação do consumidor 

acerca do cancelamento dos descontos efetuados em sua conta 

bancária, aliado ao fato das operações bancárias ter sido efetuada por 

sem a participação do consumidor dão ensejo ao reconhecimento das 

cobranças indevidas. Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma 

má prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência 

a Reclamada, uma vez que cobrou valores não devidos pela correntista, 

não prestando a devida informação ao consumidor, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “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.” Com relação aos valores 

descontados indevidamente, pela reclamada, estes deverão ser 

reembolsados à autora em dobro, conforme dicção do parágrafo único do 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável” O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 
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objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pelos descontos efetuados sem a autorização da autora, pela parte 

reclamada BANCO DO BRASIL S/A, gerando na autora dor, sofrimento, 

sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um 

contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura possível a 

prefixação do quantum da indenização devida por danos morais. A 

fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o 

constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o 

ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter 

punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão 

grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que 

se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido 

contido na presente AÇÃO RESSARCITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS interposta por CAMILA RODRIGUES GOMES, em face da 

reclamada BANCO DO BRASIL S/A, para: a) DECLARAR a inexistência de 

débitos da Reclamante frente à Reclamada; b) CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a importância de R$ 733,60 (setecentos e trinta e 

três reais e sessenta centavos) a título de indenização por danos 

materiais, pelo desconto indevido, a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir do desconto efetuado; c) CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-66.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MOREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-07.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO VENANCIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho declaratório e condenatório, onde a parte 

reclamante pretende que seja declarada a inexistência do débito cobrado, 

bem como ser indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de 

valores anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de 

haver irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante GRACIANO VENANCIO VIEIRA, alega 

que é titular da Unidade Consumidora 6/152784-5 neste Município de 

Juscimeira-MT, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de 

energia, referente ao mês de maio no valor de R$ 498,46 (quatrocentos e 

noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), valores muito superiores 

aos normalmente pagos, como não houve o pagamento integral do valor da 

fatura, teme pela interrupção do fornecimento da energia elétrica. No 

entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela simples 

análise dos documentos trazidos é possível verificar que o consumo de 

energia da referida unidade consumidora tem se mantido estável em 

número de quilowatts, alterando, somente os valores em função das 

regras atuais para determinação das faixas de consumo, com a aplicação 

das chamadas “bandeiras”. A demais, a requerida, em sede de 

contestação trás as informações necessárias para justificar os valores 

das tarifas contestadas, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse 

diapasão, conclui-se que embora haja a comprovação dos altos valores 

das faturas de energia elétrica, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação 

do dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em 

documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GRACIANO 

VENANCIO VIEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por entender não ter havido danos 

materiais ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 

3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 845-96.2012.811.0109

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA., JAIME FRANZNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:MT-10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44058 Nr: 1456-25.2007.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:MT - 5368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:7274/MT, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:8718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 9.982/B, ISRAEL 

BULGARELLI GRELAK - OAB:16573/E, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010, Thaizze 

de Oliveira Langaro - OAB:14.756

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-96.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON C. ROSA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REINALDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000106-96.2018.8.11.0109 REQUERENTE: DILSON C. ROSA - ME 

REQUERIDO: FABIO REINALDO DOS SANTOS DESPACHO CUMPRA-SE a 

respectiva carta precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Cumpridos todos os atos, DEVOLVA-SE a respectiva carta precatória, 

com as baixas de estilo e com nossas homenagens. Se não houver 

cumprimento, voltem-me conclusos. Marcelândia/MT, 25 de outubro de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55635 Nr: 1602-16.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1602-16.2014.811.0111 (Código 55635)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Atacadão S/A

Executado: Ramiro Carreira

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inscrição negativa do nome do executado 

perante os órgãos de proteção ao crédito, com fulcro no artigo 782, §3º, 

do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA para a inscrição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 870-64.2016.811.0111

 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: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224.979/SP, MARIA CECÍLIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO - 

OAB:112.333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 870-64.2016.811.0111 (Código 61687)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Brinks Epago Tecnologia Ltda.

Requerido: Belo Horizonte Confecções Ltda.

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte requerente (ref.19).

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74731 Nr: 1347-19.2018.811.0111

 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: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON WUZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1347-19.2018.811.0111 (Código 74731)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Portobens Administradora de Consórcios Ltda

Requerido: Ademilson Wuzler

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ADEMILSON 

WUZLER, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.17).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Revogo eventuais constrições e determino o recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Custas processuais, nos termos do “item 12” da petição de acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 2527-07.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69620.

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença de pronúncia certificado à 

Ref. 80, DETERMINO a intimação do Ministério Público e da Defesa, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem o rol de testemunhas e 

requeiram o que for de direito, o que faço com fulcro no artigo 422, do 

Código de Processo Penal.

INTIMEM-SE. Cumpra-se.

Matupá/MT, 24 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60863 Nr: 516-39.2016.811.0111

 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: LORENA BATISTA DO AMARAL MERGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60863.

Processo nº 516-39.2016.811.0111.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor do 

acordão de Ref. 54, sob pena de responsabilização penal pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 24 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 3370-35.2018.811.0111

 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: SEILZA SILVA CARDOSO SUNAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº78713.Processo nº 3370-35.2018.811.0111.Vistos.1 - RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.2 - DEFIRO o pedido de Justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou 

alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.3 – 

Acerca do pedido de tutela antecipada, a parte autora requer a concessão 

imediata do benefício de aposentadoria por idade rural, uma vez que 

preencheria as condições para percepção do benefício 

pretendido.DECIDO.A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível 

desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante 

disciplina o art. 300 do CPC, bem como quando não houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).(...) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição não 

exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão porque a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória.Ademais, nada consistente nos autos consubstancia a 

urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. Meras alegações de 

necessidade premente não servem, por si, sem evidências confirmadas, 

que possam aferir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, por ora ausente.De qualquer modo, havendo postulação a 

qualquer tempo, no curso da lide, levantados elementos de convicção 

suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de antecipação de 

tutela.Ante exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código 

de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76668 Nr: 2309-42.2018.811.0111

 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: VSR, DDLM, WMDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDMENTE o pedido formulado por 

Vanessa Silva Reis Miranda e David de Lima Miranda para:a)Reconhecer e 

dissolver a união estável existida entre as partes no período 

compreendido entre março de 2014 até dezembro de 2015;b)Declarar 

DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham desde dezembro de 

2015, razão pela qual decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada 

no acordo, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c 
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artigo 226 § 6º da Constituição Federal;c)HOMOLOARO O ACORDO 

também quanto aos direitos da criança Willian Matheus de Lima Reis, o 

qual preserva o melhor interesse da criança e estabelece compromissos e 

obrigações recíprocos para os genitores, nos termos da inicial;A 

requerente Vanessa Silva Reis Miranda passará a usar o nome de 

solteira, qual já, Vanessa Silva Reis.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada 

em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil e das Pessoas Naturais da Comarca de Barueri/SP, grafando nossos 

cordiais cumprimentos.Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade está 

suspensa nos termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Realizadas as providências acima, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

17 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76271 Nr: 2056-54.2018.811.0111

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI CAÇULA MARQUES DA SILVA, SILVA MERES 

DA CONCEIÇÃO CAÇULA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE REINALDO CAÇULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2056-54.2018.811.0111 (Código 76271)

Classe – Assunto: Arrolamento Sumário

 Requerente: Silvani Caçula Marques da Silva

Requerida: Espólio de Reinaldo Caçula

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte exequente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54233 Nr: 522-17.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR COSME DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 552-17.2014.811.0111.Código nº 54233.Vistos.Considerando a 

informação de Ref. 42, NOMEIO como defensor dativo do acusado FABIO 

JUNIOR COSME DE LARA o advogado Igor Neves de Carvalho devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62665 Nr: 1361-71.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Vistos.1) Decreto a revelia do acusado Jhonatan Rodrigues Gusmão, 

visto que o acusado, embora intimado, deixou de comparecer à audiência 

instrutória (CPP, art.367). 2) Homologo a desistência das testemunhas 

acima mencionadas. 3) Permaneçam conclusos para prolação da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59324 Nr: 1776-88.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAC, IdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1776-88.2015.811.0111 (Código 59324)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Ivanilda dos Santos Velho

Executado: Lindomar dos Santos Velho

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por IVANILDA DOS SANTOS 

VELHO, representada por sua genitora, Sra. TEREZINHA APARECIDA 

CROSARA em face de LINDOMAR DOS SANTOS VELHO, todos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 23).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo entre as partes, as quais 

estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, e 

resguardam suficientemente os interesses da alimentada Ivanilda dos 

Santos Velho, a qual, inclusive, atingiu a maioridade em 2016, razão pela 

qual requer a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Isto posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, III, 

“b”, c/c artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas processuais, 

conforme pactuado na petição de acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente com as baixas 

pertinentes.

Expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 1803-03.2017.811.0111

 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: ISOLDE SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ISOLDE 

SANDRI na ação para obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural proposta em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da 

justiça concedida.INTIMEM-SE as partes.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 23 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66413 Nr: 733-48.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA DOS SANTOS E CIA LTDA ME, 

FABIANO BEZERRA DOS SANTOS, Meire Rodrigues de Freitas dos 

Santos, ORÉLIO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerida por todo o teor da 

sentença de ref. 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56465 Nr: 438-79.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS HENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 56465.

Processo nº 438-79.2015.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 32, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Rubens Henke o advogado Ivaine Molina Júnior que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de Ref. 16.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 24 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68217 Nr: 1740-75.2017.811.0111

 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: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que no prazo 

legal, manifeste-se acerca dos comprovantes apresentados pela 

requerida (ref. 24).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53285 Nr: 1393-81.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Vistos. 1) Decreto a revelia porquanto o acusado mudou-se de domicílio 

sem informar o Juízo (CPP, art. 367). 2) Tendo em vista a renúncia do 

advogado, NOMEIO em substituição o advogado Ivaine Molina Junior em 

defesa de Saulo Leite da Silva. Intime-o para que tome ciência da 

nomeação. 3) REDESIGNO a audiência instrutória para o dia 29 de janeiro 

às 12h15min. Intimem-se, com a advertência da fixação de multa pelo não 

comparecimento, bem como com a menção à possibilidade de intimação 

por hora certa, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55619 Nr: 1587-47.2014.811.0111

 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): FOX MOTOCENTER LTDA ME, ROSIMARI DE 

FATIMA GRACIOLLI RAFAGNIN, IGOR RICARDO RAFAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1587-47.2014.811.0111 (Código 55619)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Fox Motocenter Ltda ME

Vistos.

Compulsando os autos, verifico o equívoco da Carta Precatória expedida, 

indicando endereço alheio ao informado nos autos.

CITEM-SE os requerentes, atentando-se aos endereços indicados nos 

autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61378 Nr: 732-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Zagonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 732-97.2016.811.0111 (Código 61378)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Sidney Zagonel

Vistos.

Trata-se de ação monitória promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE NORE MATO-GROSSENSE. em 

face de SIDNEY ZAGONEL, devidamente instruída por prova escrita, sem 

eficácia de título executivo, em consonância com o disposto no artigo, 700, 

do NCPC.

A requerida foi regularmente citada, porém não apresentou embargos, 

tampouco prova de pagamento.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Fundamento e decido.
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Não havendo pagamento e nem oposição de embargos, constitui-se, de 

pleno direito, o título executivo judicial.

Assim, converto a decisão inicial em título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o montante do débito ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) (CPC, art.523).

Inexistindo pagamento, acresça-se ao montante do débito, segundo 

demonstrativo atualizado, multa no percentual de 10% (dez por cento), 

expedindo-se mandado de penhora e avaliação (CPC, art.523, in fine).

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimada a parte 

executada, inclusive para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.525).

 Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61377 Nr: 731-15.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Zagonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 731-15.2016.811.0111 (Código 61377)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Sidney Zagonel

Vistos.

Trata-se de ação monitória promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE NORE MATO-GROSSENSE. em 

face de SIDNEY ZAGONEL, devidamente instruída por prova escrita, sem 

eficácia de título executivo, em consonância com o disposto no artigo, 700, 

do NCPC.

A requerida foi regularmente citada, porém não apresentou embargos, 

tampouco prova de pagamento.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Fundamento e decido.

Não havendo pagamento e nem oposição de embargos, constitui-se, de 

pleno direito, o título executivo judicial.

Assim, converto a decisão inicial em título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o montante do débito ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) (CPC, art.523).

Inexistindo pagamento, acresça-se ao montante do débito, segundo 

demonstrativo atualizado, multa no percentual de 10% (dez por cento), 

expedindo-se mandado de penhora e avaliação (CPC, art.523, in fine).

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimada a parte 

executada, inclusive para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.525).

 Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78407 Nr: 3210-10.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3210-10.2018.811.0111 (Código 78407)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Andréia Ferdinando Varea

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código Civil.

Doutro lado, tratando-se de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

CITE-SE a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77306 Nr: 2617-78.2018.811.0111

 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): SIMONE VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:278108, Paulo Rogerio Lemos Melo de Menezes - 

OAB:MT0009792O

 Isto posto, com fulcro no Decreto- Lei nº. 911/69, JULGO PROCEDENTE e 

DETERMINO a imediata devolução do veículo apreendido à requerida 

SIMONE VIEIRA DOS SANTOS, livre de ônus, nos termos do artigo 3º, §2º, 

do Decreto-Lei 911/69 e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC.Revogo a medida liminar e eventuais constrições.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários 

advocatícios, no montante de R$ 899,20 (oitocentos e noventa e nove 

reais e vinte centavos).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 24 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58713 Nr: 1494-50.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI NUNES, GNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social IMPLANTE o benefício de amparo social à parte autora.No mais, 

aguarde-se a juntada do laudo pendente a ser elaborado pela equipe 

multidisciplinar. Com o aporte de mencionado laudo, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.Matupá-MT, 19 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59675 Nr: 76-43.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 76-43.2016.811.0111 (Código 59675)

Classe – Assunto: Ação de Busca e Apreensão

Requerente: BV Financeira S.A.

Requerido: Antônio Botega

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59895 Nr: 170-88.2016.811.0111

 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: CÍCERO DOUGLAS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder ao 

autor CÍCERO DOUGLAS DE SOUZA SILVA o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (14.08.2013).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: CÍCERO DOUGLAS DE SOUZA SILVA;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): data do 

requerimento administrativo (14.08.2013).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC. (...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o 

necessário.Matupá/MT, 23 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62008 Nr: 1005-76.2016.811.0111

 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: MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1005-76.2016.811.0111 (Código 62008)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Marcos Roberto Eleuthério

Requerido: Sérgio Correia Santos

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 398-92.2018.811.0111

 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: RITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 398-92.2018.811.0111 (Código 72838)

Classe – Assunto: Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Rita Maria da Conceição

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição retro (ref.19) e dos documentos que o 

acompanham, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1º do artigo 437 do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74283 Nr: 1154-04.2018.811.0111

 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: MRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1154-04.2018.811.0111 (Código 74283)

Classe – Assunto: Divórcio

Requerente: Marinaldo Rocha Lacerda

Requerido: Claudete de Fátima Lacerda

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.
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Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66667 Nr: 837-40.2017.811.0111

 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: Cleto Korbes, CASSIANO KORBES

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Processo nº 837-40.2017.811.0111 (Código 66667)

Classe – Assunto: Revisional de Contrato

Requerente: Cassiano Korbes e Outros

Requerido: Banco do Brasil S.A.

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pelo requerido ou requerer o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 892-25.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Vieira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 892-25.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61733.

Vistos.

Ante o teor da petição de ref. 65, na qual o advogado da parte comprova a 

impossibilidade de comparecimento à audiência, REDESIGNO-A para o dia 

22 de janeiro de 2019 às 12h15min.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70996 Nr: 3150-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANELÇO ASSUNÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Vistos. 1) REDESIGNO para o dia 13 de dezembro às 12h15min, o 

interrogatório do acusado. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 1827-65.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEDROSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) Expeça-se carta precatória para a comarca de Sinop, a fim de 

que seja realizado o interrogatório do acusado Emerson Pedrosa do 

Nascimento. 2) Aguarde-se o retorno das cartas precatórias. Após, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público posteriormente, à Defesa, para 

apresentação de memoriais finais pelo prazo de cinco (05) dias cada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 835-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Francisco Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Vistos. 1) Decreto a revelia do acusado que, embora intimado, deixou de 

comparecer à audiência instrutória (CPP, art. 367). Permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59352 Nr: 1791-57.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) Homologo a desistência das testemunhas faltantes. 2) 

Solicite-se a devolução da carta precatória de ref. 32, independente de 

cumprimento. 3) Abra-se vista à Defesa para oferta de memoriais finais, 

no prazo de 05 dias. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61040 Nr: 599-55.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos. 1) Homologo a desistência da testemunha Carla Alessandra Ponte 

Domingues. 2) Oficie-se a comarca de Guarantã do Norte para que 

devolva a carta precatória de ref. 22 independente de cumprimento. 3) 

Aguarde-se o retorno da precatória de ref. 63. 4) Com o retorno da 

precatória ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à 

Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco 

(05) dias cada. Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 2461-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, REGINALDO RUEDA - OAB:20899/O

 Vistos. 1) Redesigno audiência de instrução em continuação para oitiva 

da vítima Jose Xavier dos Santos para o dia 28 de novembro de 2018, às 

17h, oportunidade em se será feita a oitiva da vítima, bem como o 

interrogatório do acusado. 2) Expeça-se mandado de intimação no 
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endereço informado pelo Ministério Público em certidão de ref. 48. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72884 Nr: 419-68.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN MAYCON HOCHMANN DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MORAES - 

OAB:19959/O

 Vistos. Redesigno a audiência de instrução em continuação para o dia 19 

de março de 2019, às 12h15min, oportunidade em que será feita a oitiva 

da vítima, bem como o interrogatório do acusado. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 2761-86.2017.811.0111

 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: José Marino Gomes, SANDRA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 145-12.2015.811.0111.

Código Apolo nº 55962.

Vistos.

Considerando a impugnação da parte requerida à Ref. 34, bem como 

visando o esclarecimento acerca da incapacidade ou não da parte autora, 

DETERMINO a realização de nova perícia.

Para tanto, NOMEIO como perita a Dra. Geane Moron Beato, CRM nº 7436, 

médica atuante nesta Comarca, que deverá ser intimada nos termos da 

decisão de Ref. 4.

No mais, acrescento os seguintes quesitos a serem respondidos pela 

perita:

-Havendo incapacidade, é possível afirmar que houve agravamento da 

patologia a ponto de gerar incapacidade para o trabalho? Desde quando?

- Atualmente, o autor ainda é capaz de exercer as atividades laborais 

anteriormente exercidas (empacotador)?

- É possível afirmar que o agravamento da patologia, se existente, 

incapacita o autor de maneira permanente e total para o exercício de 

atividade laborativa de qualquer natureza?

Com o aporte do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação.

Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56230 Nr: 302-82.2015.811.0111

 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): LAERCIO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a, s) JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, para comparecer neste Juízo para 

retirar o edital de citação, para publicação, mediante recibo nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art.1.219, parte final, da CNGC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-63.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Designo audiência de conciliação para a data de 19 de dezembro de 2018, 

às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-48.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Designo audiência de conciliação para a data de 19 de dezembro de 2018, 

às 15h20min.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44892 Nr: 868-17.2014.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Aparecida Brizola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Este é o entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO - CONVERSÃO DA AÇÃO EM 

EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - 

ALTERAÇÃO PELA LEI 13043/14 PARA ESPECIFICAR QUAIS AS REGRAS 

COMUNS À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E AO ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

ART. 4º NÃO INCLUÍDO - INAPLICABILIDADE DESSE DISPOSITIVO NOS 

CASOS DE LEASING - DECISUM ANULADO - DETERMINAÇÃO PARA A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BUSCAR O BEM NO LOCAL INDICADO - 

INVIABILIDADE - DECISÃO QUE CABE A ELA E NÃO AO JUDICIÁRIO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência comumente 

aceitava a aplicação de artigos relacionados à alienação fiduciária de bem 

móvel regulamentada pelo Decreto-Lei 911/69 aos contratos de 

arrendamento mercantil. Isso porque são institutos com características 

similares e por a Lei 6.099/74, que trata do arrendamento ser omissa em 

vários pontos concernentes à cobrança desse tipo de contrato. Contudo, 

a Lei 13.043/14 alterou o DL 911/69 para indicar quais os procedimentos 

que poderiam ser aplicados ao arrendamento mercantil, não incluindo aí o 

art. 4º do referido Decreto-Lei, que autoriza a conversão da busca e 

apreensão em ação executiva em caso de não localização do bem. Com 

isso torna-se inviável a conversão da ação nas ações de reintegração de 

posse de veículos arrendados com base nesse dispositivo. Não cabe ao 

Judiciário impor os locais em que o credor promoverá a busca do bem. 

(TJMT AI 156605/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, 

Publicado no DJE 21/01/2016).Proceda com o bloqueio do veículo através 

do sistema RENAJUD, conforme requerido, à fl. 67.Considerando que a 

demanda foi proposta no ano de 2014 e até o presente momento não 

alcançou o seu objetivo, intime-se o autor para que indique endereço para 

o cumprimento da medida liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo.Com a indicação do endereço, proceda com o 

cumprimento da medida liminar de fl. 33.Intime-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74945 Nr: 2967-18.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A, 

Flavia Bumlai Alves Pinto - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40565 Nr: 351-80.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. C. Borbonato - ME (Duas Rodas), Geraldo 

Camargo Borbonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777, João 

Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 (...) De acordo com a Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é 

espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, demonstrada em planilha de cálculo, consoante 

expressa previsão contida no art. 28, caput, do referido Diploma Legal. O 

art. 29 do referido diploma legal, por sua vez, estabelece os requisitos 

essenciais da Cédula de Crédito Bancário, dentre os quais, não há 

exigência de assinatura de duas testemunhas instrumentárias, o que é 

absolutamente dispensável para a formação do título executivo.Assim, não 

há que se falar em nulidade do título de crédito por ausência de assinatura 

de testemunhas. A alegação de excesso de execução e a ausência de 

valores amortizados também não prosperam. De acordo com o art. 525, § 

4º, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.No caso em 

análise, os executados não se incumbiram de seu ônus, já que alegaram 

genericamente excesso de execução, não trazendo ao processo 

demonstrativo individualizado dos valores que entendem devidos. Pelo 

exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e os pedidos nela 

formulados.II – DA EXECUÇÃOEm consonância com o que dispõe o art. 

580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga ao processo bens 

passiveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas. Destaco 

que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de suspensão do 

processo não tem a aptidão de demonstrar o prosseguimento regular do 

processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o prazo, certifique-se e 

encaminhem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 47158 Nr: 2061-67.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. C. Borbonato - ME (Duas Rodas), Geraldo Camargo 

Borbonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 DECISÃO

Vistos etc.

 Tendo em vista que não há nos autos informação quanto ao julgamento do 

agravo interposto, intime-se a parte autora para que junte julgamento do 

recurso, no prazo de 10 dias. Em não havendo interposição ou sendo o 

recurso desprovido, para que cumpra, integralmente, a decisão de fl. 41, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do processo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59348 Nr: 3436-35.2016.811.0030

 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: Varella Indústria e Comércio de Esquadrias e Vidros 

Ltda – ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C S Soares – ME, Donotech Tecnologia da 

Informação Ltda – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, diante do 

requerimento de Ref: 49, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte requerente, para manifestar requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49192 Nr: 660-96.2015.811.0030

 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: BL-AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Sérgio Schulze - OAB:SC - 7.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista a 

citação ocorrida à Ref: 70, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte autora, para requer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 58815 Nr: 3224-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fanáwia Barbosa Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para manifestar acerca de 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 2300-66.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Donizete Macorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60571 Nr: 4041-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Renan Aguiar Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntando comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 1383-52.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edival Carinhena, Odete de Oliveira Carinhena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:14517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Paz Alarcón 

- OAB:37.007

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 48941 Nr: 587-27.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Benedito de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para manifestar conforme 

determiando no Termo de Audiência de Ref: 92, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 54377 Nr: 386-98.2016.811.0030

 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): Abel Ciscon Fonseca, José Ferreira de Paula.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65411 Nr: 2029-57.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAdC, EMdC, ECdC, EMdC, EMdC, ECdC, 

ECAdCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, diante do 

requerimento de Ref: 25, impulsiono os autos redesignando a audiência de 

Conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 13 horas e 45 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45857 Nr: 1538-55.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C G de Rezende - EPP, Rogério César 

Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 2665-23.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial de Ref: 35, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45734 Nr: 1475-30.2014.811.0030

 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: JAdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para manifestar acerca do Termo 

de Audiência de Ref: 105, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 1854-73.2011.811.0030
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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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião de Souza Santos, Florentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O Banco do Brasil S.A. requer a citação dos requeridos Damião de Souza 

Santos e Florentino da Silva por meio de edital, calcado no argumento de 

que foram esgotados todos os meios disponíveis para localização (fl. 

181).

 É o relato do necessário. Decido.

Considerando as diligências negativas empreendidas para localizar o 

paradeiro dos requeridos junto à Receita Federal (fl. 77), Operadoras de 

Telefonia Tim (fl. 78/80), Claro (fl. 81) e Oi (fl. 83) e diante dos argumentos 

acostados pelo autor (fl. 181), aliado às diligências infrutíferas (fls. 41/42, 

63 e 176), considero que os requeridos encontram-se em lugar ignorado, 

nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

Ante o exposto:

a) Defiro a citação por edital dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias;

b) Deverá o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a 

publicação do edital de citação dos executados duas vezes, em jornal 

local de ampla circulação;

c) Depois de efetivada a citação por edital e expirando o prazo legal sem a 

apresentação da respectiva defesa, o que deverá ser certificado, por 

aplicação subsidiária e analógica do art. 72, inciso II (segunda parte), do 

Código de Processo Civil, desde já nomeio a Defensoria Pública, que 

deverá ser intimada, pessoalmente, para apresentar defesa.

Em seguida, intime-se a parte requerente para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Com a manifestação do requerente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 18736 Nr: 1443-98.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eulália de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerido pelo exequente às fls. 126/127, por conseguinte, 

determino que a executada seja intimada por carta com aviso de 

recebimento para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quais são e onde 

se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado de prova da propriedade e, se for o caso, certidão negativa 

de ônus, sob pena de sua omissão ser considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC).

Decorrido o prazo acima, determino que o exequente seja intimado para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito, inclusive, 

em relação aos bens imóveis penhorados e avaliados (fls. 44/45).

No mais, considerando que a executada foi devidamente citada para 

efetuar o pagamento do montante executado (fl. 24) e permaneceu silente, 

determino a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes 

(art. 782, §3º, do CPC), nos termos do requerido pelo exequente.

Após, certifique-se, retornando-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 17581 Nr: 305-96.2009.811.0030

 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: Zoo Campo Comércio de Produto Veterinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Eduardo P. Stefeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT, Waldoir Stefeni - OAB:6.584-B

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo a inicial, eis que preenche os termos do artigo 524 do CPC.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias 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 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em relação ao pedido constante no item “d” na inicial executória, o mesmo 

será analisado caso não haja o pagamento voluntário.

 Atente-se a gestora para o que dispõe o art. 513 do NCPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44226 Nr: 341-65.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Camargo & Cia. Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal.

A parte executada não foi citada, restando as diligências de fls. 32,37 e 

43 infrutíferas.

Intimado para se manifestar, o Estado de Mato Grosso requer que seja 

oficiada a Delegacia da Receita Federal para fornecer a última declaração 

de imposto de renda da parte executada (fl. 46).

É o relato do necessário. Decido.

Compulsando os autos observo que o autor não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização do executado, razão pela qual 

indefiro o pedido de fl. 46.

 Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimentos em feitos que 

versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Assim, intime-se a parte autora para que indique novo endereço da parte 

executada ou comprove o esgotamento dos meios de localização desta, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo indicação de novo endereço proceda com o cumprimento da 

decisão inicial no endereço indicado pelo autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 13208 Nr: 1206-69.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chevron Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco André Wieczorek-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerido pelo exequente às fls. 231/232, por conseguinte, 

determino que o executado seja intimado por carta com aviso de 

recebimento para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quais são e onde 
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se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

inclusive, o bem 01 (uma) bomba de abastecimento de combustível 

espécie (álcool), acompanhado de prova da propriedade e, se for o caso, 

certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser considerada ato 

atentatório a dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC).

Decorrido o prazo acima, determino que o exequente seja intimado para 

manifestar o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, certifique-se, retornando-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 12025 Nr: 162-15.2006.811.0030

 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: Rosangela Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludovico Eraldo Lorençoni Neto, Maria 

Aparecida Lorençoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255, Carlos Roberto de Souza Carmona - OAB:3863/MT, 

Fernanda Theophilo Carmona - OAB:7615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini - OAB:7645, Reinaldo Lorençoni Filho - 

OAB:6495

 Vistos etc.

Trata-se de execução de acordo homologado judicialmente, em que a 

parte exequente alega que os executados não efetuaram o pagamento de 

duas parcelas do acordo homologado à fl. 583, em razão disso requer a 

intimação dos executados para quitarem o montante executado R$ 

14.995,22 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois 

centavos).

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo a inicial, eis que preenche os termos do artigo 524 do CPC.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, impugnação.

 IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em relação ao pedido constante no item “b” na inicial executória, o mesmo 

será analisado caso não haja o pagamento voluntário.

 Atente-se a gestora para o que dispõe o art. 513 do NCPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 13294 Nr: 270-11.1987.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú de Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Domingos dos Santos, Luiz Gonzaga 

Nogueira Barbosa, Walter Max Prehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Vitalino - OAB:2937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria José Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:13746

 Vistos etc.

Considerando que as determinações foram integralmente cumpridas (fl. 

78), intimem-se as partes, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) 

dias, determino o arquivamento do processo com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21918 Nr: 494-06.2011.811.0030

 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: Rosineide Maria da Costa, Nilson Proença Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Haiko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 Forte no princípio dispositivo, necessária a produção de prova oral no 

caso em apreço, razão pela qual designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29/10/2019, às 17h00mim. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC), caso ainda não o tenham feito.Nos termos do art. 455 do 

CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41350 Nr: 1267-17.2012.811.0030

 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: JBmdSeS(, Luziane Antonia Mendes da Silva e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em relação aos honorários advocatícios, destaco que, a teor do art. 85, 

§7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja oferecida 

impugnação pela Fazenda Pública.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74394 Nr: 2644-13.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Paraná-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Antunes da Roza, Luis Alexandre 

Pinheiro Müller, Mauro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS DE 

AGUIAR - OAB:54939/PR, SANDRO EUCLIDES BREGOLI - OAB:63760/PR

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para publicar o despacho abaixo transcrito:

 DESPACHO

Vistos etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

14.11.2018, às 17h15mim.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino
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 Cod. Proc.: 40925 Nr: 773-55.2012.811.0030

 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: ACdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de acordo homologado judicialmente, em que a 

parte exequente alega que o executado descumpriu o acordo homologado 

à fl. 32 no que se refere à construção de uma casa, em razão disso 

requer a intimação do executado para quitar o montante de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) referente à conversão da obrigação de fazer em multa 

compensatória.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo a inicial, eis que preenche os termos do artigo 524 do CPC.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, impugnação.

 IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Atente-se a gestora para o que dispõe o art. 513 do NCPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 8926 Nr: 4-63.1983.811.0030

 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: Ultrafértil S/A- Indústria e Comércio de Fertilizantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vignola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marialda M. Sareta - OAB:1712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 104/105 em razão de o requerente não apresentar 

documentos que comprovem o alegado. Ademais, vícios referentes à 

carta de arrematação devem ser sanados pelo Juízo expedidor desta.

Intime-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74117 Nr: 2536-81.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para publicar o despacho abaixo transcrito:

 DESPACHO

Vistos etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

14.11.2018, às 17h30mim.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22130 Nr: 714-04.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Arno Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Mauricio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Zimiani Cipriano - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane de Lima Martins - 

OAB:20.818, Jair Fernandes da Silva Júnior - OAB:10.259

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, a fim de determinar o 

cancelamento da restrição judicial realizada no veículo marca VW Gol 1.0, 

modelo 2008, ano 2008, placa NIZ 7464, RENAVAM 961176725 e, em 

consequência, extingo o feito com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o embargado 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 85, 

§2º, do CPC. P.R.I.C. Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

translade-se cópia desta sentença aos autos em apenso e, em seguida, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73906 Nr: 2463-12.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6610

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

em virtude da petição juntada na Ref. 7 para manter a data da audiência 

anteriormente designada, tendo em vista a pauta da MMª Juíza de Direito 

desta Comarca, bem como vários feriados e a proximidade da data 

designada .

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 05/2018 - DF - Torna Publico a relação definitiva dos 

candidatos aprovados no Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado e formação de cadastro de reserva para estudantes de nível 

médio da Comarca de Nortelândia- MT.

* O Edital n° 05/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-65.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MONIKA DOS SANTOS MODOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000156-65.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MONIKA DOS SANTOS 

MODOLO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 25 de 

outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57626 Nr: 1666-84.2017.811.0090

 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: ERBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Dinarte Soares - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55704 Nr: 634-44.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA ZANETTI PAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o DIA 16 DE JULHO DE 2019, às 14H00, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46748 Nr: 11-82.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em consonância 

com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas determinadas nos 

autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do NCPC.IV 

- DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a vítima desta decisão, 

ficando desde já determinada a intimação por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, inciso III, 

do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50515 Nr: 50-11.2016.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MAROLI DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:OAB/MS 839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 c) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de TEMISTOCLES NUNES DA SILVA 

SOBRINHO pela prescrição em abstrato ou propriamente dita da pretensão 

punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso IV, todos, 

do CP.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condená-los em custas e 

despesas processuais, em face do provimento específico extintivo da 

punibilidade. Caso tenha havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) 

indiciado(a)(s) para que informe os dados de sua conta bancária, a fim de 

que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 do Código de 

Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC.Cientifique-se o Ministério 

Público e a autoridade policial. 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. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

observando-se em tudo a novel CNGC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36059 Nr: 546-50.2010.811.0090

 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: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao exequente para manifestar sobre eventual 

cancelamento ou ratificação da requisição de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 2442-84.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência da parte 

executada ante a representação por defensor(a) dativo(a), na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC.Custas, despesas e honorários advocatícios 

na forma ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, 

devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do 

NCPC. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, os valores que lhe 

são exigidos 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.Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das 

partes.O(A) ilustre defensor(a) Dr(a). Antonio Calsolari (OAB/MT nº 

21.254/O) foi nomeado(a) pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu 

grau, fazer a defesa das partes requerentes, já que estes não possuíam 

condições de contratar advogado, bem como pela inexistência de 

Defensoria Pública na localidade à época. Assim, nos termos do art. 22, § 
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1º, da Lei 8.906/94, fixo seus honorários em 06 (quatro) URHs, 

considerando-se que foram praticados dois atos, inicial de execução de 

alimentos (02 URHs) e uma petição de acordo (04 URHs), que deverão ser 

pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência 

judiciária aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo defensor 

dativo.Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das 

partes.Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-97.2013.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. INTIMEM-SE às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de cinco dias. Nada 

sendo requerido, ao arquivo com as baixas devidas. CUMPRA-SE. Nova 

Canaã do Norte, 21 de setembro de 2016. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-93.2014.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. FERNANDES - NETBOX INFORMATICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. HOMOLOGO a decisão proferida pela juíza leiga, nos termos 

do artigo 40, da Lei 9099/95, para que surta seus efeitos legais. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. Nova Canaã do Norte (MT), 

30 de Setembro de 2015. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60253 Nr: 87-74.2012.811.0091

 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: HMdO, ALGdO, NZdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para informar sobre o 

desarquivamento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75870 Nr: 248-74.2018.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCdO, MBL, RBOLC, PVOLC, YMOLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75870 – Autos n. 248-74.2018.811.0101 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de guarda em que os autores alegam ser a avós maternos das 

criança, aduzindo que já exercem a guarda de fato, tendo em vista que os 

requeridos (genitores) não dispensam os cuidados necessários à criação 

dos infantes. A mãe encontra-se presa em razão de crime de homicídio 

tentado. Em que pese à procuração à fl. 99, conforme consta na petição 

de fl. 98, os autores pleiteiam em nome próprio direito alheio, o que é 

vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Assim, caso a 

avó materna Derliane Martins de Oliveira queira ser incluída no polo ativo 

da ação, deverá peticionar em nome próprio, ou, caso não entenda, 

deverão os autores requerer sua inclusão no polo passivo, de modo que 

indefiro, por ora, sua inclusão como litisconsorte ativa. Por outro lado, 

tendo em vista que o genitor compareceu aos autos postulando ao direito 

de visitas e guarda dos infantes, intime-se a parte autora para regularizar 

o polo passivo da demanda no prazo de 15 dias. Ainda, considerando que 

quando colocada em família substituta, é vedado a transferência da 

criança ou adolescente a terceiros (art. 30 do ECA), extraiam-se cópia 

dos autos e remeta-os ao Ministério Público para apurar a conduta. Por 

oportuno, diligencie a Secretaria sobre a carta precatória expedida às fls. 

34/35. Expeça-se, COM URGÊNCIA, carta precatória à Comarca de 

Paranaguá/PR com a finalidade de realizar estudo psicossocial na 

residência dos infantes. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Conselho Tutelar 

de Paranaguá/PR para que forneça relatório a este juízo sobre o caso. 

Com a juntada dos relatórios, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38075 Nr: 1189-39.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PTNF, ANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:SP 387986

 Código 38075 – Autos n. 1189-39.2009.811.0091

DESCPAHO

Vistos.

Considerando o teor das manifestação do executado, bem como o 

requerimento do Ministério Público, repto prudente a designação de 

audiência de conciliação, antes de adotar medidas mais graves em face 

do devedor de alimentos.

Portanto, designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018, 

às10h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 401-83.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para informar sobre o 

desarquivamento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61302 Nr: 1135-68.2012.811.0091

 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: Terezinha Ruth dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para informar sobre o 

desarquivamento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77937 Nr: 1400-60.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Valdir 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77937 - Autos n. 1400-60.2018.811.0091. Vistos etc. Recebo a 

inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 

300 do CPC autoriza a concessão da tutela 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, numa análise superficial, 

verifico que documentos anexados pelo autor não são suficientes para 

embasar a concessão da tutela pretendida. Isso porque, em consoante se 

verifica dos Autos do Mandado de Segurança n. 1095-76.2018.811.0091, 

Código 77945, em decisão publicada no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10312, do dia 08/08/2018, houve a suspensão liminar dos efeitos do 

Decreto Municipal n. 078/2018, retornando o servidor às suas atividades. 

Lado outro, em consulta ao edital (fls. 47) verifico que a validade do 

certame, aparentemente, se esgotou em 02/08/2018, já que seria válido 

por 2 (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, que se 

deu em 02/08/2016. Assim sendo, tenho que não resta demonstrado, ao 

menos em sede de cognição sumária, nenhum risco à a probabilidade do 

direito alegado ou ao resultado útil do processo motivo pelo qual indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 24 de 

outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68494 Nr: 1393-73.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Cardoso Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68494 - Autos n. 1393-73.2015.811.0091 Sentença Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por MARIA DOS REIS CARDOSO 

MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Assim, entendo que a prova 

documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem 

como a realidade fática que acima mencionei, não autorizam o deferimento 

do pleito formulado pela requerente. Portanto, a requerente não faz jus à 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143, da Lei nº 8.213/91, 

pois não preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas, à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando suspensa a cobrança 

pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 

Intime-se o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Sobrevindo recurso, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. 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.: 39648 Nr: 1380-50.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copacabana Agropecuária LTDA, Maria 

Cristina Macedo Oger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39648 – Autos n. 1380-50.2010.811.0091

Vistos, etc.

Diante do pedido de penhora de bem imóvel e a juntada da matrícula junto 

ao Registro de Imóveis, proceda-se a penhora mediante termo nos autos.

Na sequência, intime-se a parte executada, inclusive constituindo-a como 

depositário (art. 659, § 4º e 5º, do CPC), bem como o cônjuge-meeiro e 

eventuais credores com garantia real (art. 615, inc. II, do CPV), e 

promova-se a avaliação do imóvel, do que a executada também deve ser 

cientificado.

Expeça-se o respectivo mandado de intimação da penhora e avaliação. 

Expeça-se carta precatória, se necessário.

Intime-se a exequente para providenciar a averbação junto ao CRI, bem 

como para atualizar o débito no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

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 Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70608 Nr: 919-68.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordaneo Carnelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70608 – Autos n. 919-68.2016.811.0091

Vistos, etc.

Atendendo ao pedido retro, DETERMINO o bloqueio imediato, 

registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da 

dívida objeto da presente execução, caso ainda não tenha sido bloqueado.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado da penhora.

Restando infrutífera a penhora, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73418 Nr: 895-06.2017.811.0091

 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 Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEC COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTA -ME, Antonio Sérgio de Souza, Veroni dos Santos 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73418 – Autos n. 895-06.2017.811.0091

Vistos, etc.

Atendendo ao pedido retro, DETERMINO o bloqueio imediato, 

registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da 

dívida objeto da presente execução.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado da penhora.

Restando infrutífera a penhora, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

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 Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37922 Nr: 1036-06.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37922 - Autos n. 1036-06.2009.811.0091

Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD.

Assim, proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito 

exequendo (R$ 3.690,01 – fl. 20), via BACENJUD. Se a diligência de 

constrição de valores on-line for positiva, converta-se em penhora os 

valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente via alvará de levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Restando infrutífera a tentativa de localização de ativos, desde já, DEFIRO 

a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de localizar bens em 

nome do executado, e em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, 

registrando-se a penhora do(s) bem(ns)/veículo(s) para garantir o 

pagamento da dívida objeto da presente execução.

Não efetuado bloqueio de bens pelo Sistema RENAJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

a Fazenda Pública Estadual outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 dias.

Não havendo indicação ou ficando inerte o credor, retornem os autos 

conclusos.

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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69310 Nr: 127-17.2016.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Ex positis, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil c/c Art. 

13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta sentença, 

cientificando-a de que as medidas terão validade pelo prazo de 06 meses, 

e após este prazo serão automaticamente revogadas, sendo que, caso 

manifeste o interesse de mantê-las, deverá à vítima comparecer na 

Secretaria do Fórum e informar, com pelo menos 01 mês de antecedência, 

devendo o servidor certificar nos autos.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova 

Monte Verde/MT, 19 de junho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 67-78.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 66408 – Autos n. 67-78. 2015.811.0091

 Vistos em correição.

Designo audiência de oferta de suspensão condicional do processo para 

o dia 09 de outubro de 2018, às 18h40.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65852 Nr: 1607-98.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Código 65852 – Autos n. 1607-98.2014.811.0091.

 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 - 

OAB n. 5.203-B/MT, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para intimá-lo da pronúncia 

de fls. 311/313 e, querendo, apresentar recurso 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.

Ademais, intime-se o Ministério Público nos termos do art. 420 do Código 

de Processo Penal.

Ocorrendo a preclusão, abra-se vista as partes para os fins do artigo 422 

do CPP.

Após, conclusos para a elaboração do relatório, bem como para a 

designação de Sessão de Julgamento a realizar-se pelo E. Tribunal do Júri.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de junho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77403 Nr: 1137-28.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Donizete Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, 

Beatriz de Fátima Sueck Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77403 - Autos n. 137-28.2018.811.0091. DECISÃO Vistos, etc. 

Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. No 

que concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza 

a concessão da tutela quando “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No mais, as argumentações de que houve violação ao 

contraditório e à ampla defesa não restaram demonstradas pelos 

documentos que acompanham a exordial. Não há provas iniciais de que as 

testemunhas arroladas pelo autor para deporem no processo 

administrativo tenham sido dispensadas informalmente pelo chefe do setor 

de transportes. Também não verifico verossimilhança da alegação de que 

a administração pública não lhe teria concedido tempo hábil para que 

pudesse entrar em contato com sua advogada no dia de sua oitiva, pois 

intimado em 27/10/2017 (fls. 169) com realização do ato no dia 06/11/2017 

(fls. 178/179). Logo, ao meu sentir, não restam demonstrados os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, motivo 

pelo qual INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Cite-se e 

intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

25 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41380 Nr: 1118-66.2011.811.0091

 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): Paulo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Glória da Silva Martins - 

OAB:OAB/MT 10.100, Nelson Paschoalotto - OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357, 

Valter Stavarengo - OAB:OAB/MT 11665

 Código 41380 - Autos n. 1118-66.2011.811.0091. DECISÃO Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 

nº. 911/69, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em face de PAULO 

DIAS. No caso dos autos, o requerido depositou exatamente o valor 

indicado na exordial, qual seja, R$ 2.565,23 (dois mil quinhentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) (fls. 43), atendendo ao 

disposto no texto legal acima citado, o que é suficiente para impedir a 

consolidação da propriedade fiduciária e autorizar a restituição do veículo. 

Eventuais encargos remanescentes decorrentes do processo e não 

computados e indicados na exordial não devem ser fato impeditivo à 

restituição do bem apreendido. Por oportuno, convém registrar que 

honorários sucumbenciais, que sequer foram arbitrados, e custas 

processuais não estão contemplados no dispositivo legal mencionados 

(parágrafo 2º do artigo 3º do DL 911/69). Tais valores devem ser 

buscados nas vias próprias para cobrança de débitos. Com efeito, em que 

pese o credor apontar que o montante depositado judicialmente foi 

insuficiente, os valores descritos na inicial referem-se exclusivamente às 

parcelas do contrato, não contabilizados honorários advocatícios e custas 

processuais. Ressalta-se que a condenação das custas e honorários 

advocatícios será objeto da sentença, de modo que não ocorrerá prejuízo 

à requerente. Desta feita, dou por reconhecido o pagamento do débito 

discriminado na exordial, eis que as parcelas referentes ao contrato foram 

pagas. Expeça-se mandado de restituição do bem apreendido às fls. 

36/37, a ser restituído no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00, até o limite de 30 dias. Na impossibilidade de devolução do bem, 

deposite-se em Juízo, no mesmo prazo, o valor do bem de acordo com a 

tabela FIPE. Por fim, certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo 

para apresentação de defesa por parte da requerida. Após, concluso 

para sentença. Intimem-se. Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77061 Nr: 946-80.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José Zgoda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77061 - Autos n. 946-80.2018.811.0091 Decisão Vistos, etc. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão em que Banco Rodobens S/A CFI 

move em face de WILSON JOSÉ ZGODA, objetivando a apreensão de bem 

objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, qual seja: 

“Caminhonete, modelo Toyota Hilux (CD), 4x4 SRV Ano/Modelo 2016, 

Chassi: 8AJHA8CD3G2577633, Placa: QBT-3273, Cor Prata, Combustível 

Diesel”. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

bem descrito na inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o 

veículo ser depositado em mãos do representante do depositário 

informado pelo autor, conforme fl. 08, que será responsável pelo bem na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando 

o estado dos bens, os quais deverão permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida 

pendente descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários 

advocatícios. Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão do 

veículo (e dos respectivos documentos), devendo o bem ser depositado 

em mãos da pessoa indicada à fls. 08, lavrando-se o respectivo termo. 

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê os artigos 172, §2º, 461, §5º e 842, §1º do 

Código de Processo Civil, bem como a requisitar força policial para 

execução da medida, caso necessário. Vinda aos autos contestação, e 

arguindo a parte ré alguma preliminar (dentre as enumeradas no art. 337 

do CPC), ou de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

pleiteado, abre-se vista à parte autora, para réplica, pelo prazo de dez 

dias (CPC, art. 351). Expirado os prazos acima, com ou sem 

aproveitamento, retornem os autos conclusos para sentença (CPC, art. 

355, I). Para efeito de pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. 

Intime-se. Diligências necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 19 de outubro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38016 Nr: 1130-51.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38016 - Autos n. 2009/208.

Despacho

Vistos em correição.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de fls. 34/45 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 1321-96.2009.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Viana Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Código 38204 - Autos n. 2009/182 Decisão Vistos, etc. Indefiro o pedido 

de fls. 134, pois os “embargos do devedor” apresentados, em que pese 

constarem nome diverso das partes, abordam as questões de fato e de 

direito tratadas nestes autos, bem como referem-se à faturas do nome do 

exequente. Há, portanto, mero erro material que não prejudica a 

identificação da lide. Ocorre que a planilha de cálculos de fls. 121 indica o 

valor de R$ 1.549,68 (um mil e quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e oito centavos), que foram atualizados desde 25/01/2009, sem 

revelar como se chegou a esse montante inicial nem a razão de ter se 

valido desta data. O artigo 524 do Código de Processo Civil determinada 

que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, o que a meu sentir não 

consta de forma minimamente organizada nos autos. Ora, sendo 

execução de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), deverá o exequente 

indicar os dias de início e fim, corrigindo-se monetariamente, até mesmo 

para que possa se possibilitar a defesa do executado. Portanto, deverá o 

autor no prazo de 15 (quinze) dias trazer aos autos planilha de cálculos 

de forma organizada, discriminados pormenorizadamente os valores 

executados, contendo datas de início e fim do descumprimento da decisão 

judicial. Deverá, ainda, trazer prova do descumprimento da decisão 

judicial, uma vez que a execução funda-se nesta alegação, sem, contudo, 

trazer qualquer documentação a respeito, baseando-se apenas em 

argumentação destituída de prova. Com o cumprimento destas 

determinações, intime-se novamente a parte executada para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o decurso do prazo, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde, 24 

de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70354 Nr: 1819-32.2018.811.0107

 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: CRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o postulado pelo requerente à ref. 14, designo o dia 12 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, para a audiência de conciliação, a 

ser realizada pela conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão 

comparecer somente as partes e seus procuradores, constando as 

advertências do art. 334, § 8° e 335, inciso I, do CPC.

Cite-se e intime-se a requerida, observando o endereço descrito na ref. 

14.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

precatória, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 238-50.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AROLDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

CLEITON DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA - OAB:, 

NELSON TERRA DOS SANTOS - OAB:17212/MT

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento ao ato designado, da D. 

Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo 

ofício n.º 043/2018/MPE/PJ/NOVA UBIRATÃ, a qual estará participando do I 

Encontro Temático do Ministério Público de Mato Grosso, promovido pela 

Procuradoria Especializada em Defesa do Meio Ambiente e da Ordem 

Urbanística a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 08 e 09 de novembro 

de 2018, REDESIGNO o ato solene para o dia 16 de maio de 2019, às 14:30 

HORAS, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1949-22.2018.811.0107

 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: JUAREZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por JUAREZ DOS SANTOS em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.

DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbro nos autos os elementos 

necessários à sua concessão imediata, posto que ausente a 

demonstração de prova inequívoca e verossimilhança. No caso em tela, a 

prova inequívoca ensejadora da verossimilhança do alegado, ao menos no 

presente momento, não foi demonstrada de maneira robusta, posto que as 

circunstâncias mencionadas quanto à deficiência do autor 

indubitavelmente necessitam de maior dilação probatória, em especial para 

verificação do preenchimento dos requisitos legais à concessão do 

benefício. De igual modo, mister a colheita de provas para se averiguar as 

reais condições socioeconômicas da parte requerente e a extensão de 

sua incapacidade.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

a contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo 

legal.

Sem prejuízo, desde já determino a realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL 

na residência da parte autora, com o objetivo de avaliar as reais 

condições socioeconômicas da família, incluindo-se renda mensal per 

capita. Providencie a Secretaria do Juízo as comunicações necessárias 

junto à equipe multidisciplinar.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71048 Nr: 2105-10.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54245 Nr: 89-88.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES - OAB:20483

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento ao ato designado, da D. 

Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo 

ofício n.º 043/2018/MPE/PJ/NOVA UBIRATÃ, a qual estará participando do I 

Encontro Temático do Ministério Público de Mato Grosso, promovido pela 

Procuradoria Especializada em Defesa do Meio Ambiente e da Ordem 

Urbanística a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 08 e 09 de novembro 

de 2018, REDESIGNO o ato solene para o dia 16 de maio de 2019, às 13:30 

HORAS, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70211 Nr: 1770-88.2018.811.0107

 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): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor ajuizada 

por Banco Bradesco Itaucard S/A em face de Lindomar Ferreira da Silva, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída com os 

documentos de págs. 04/22.

Custas recolhidas à pág. 14/15; Liminar deferida à ref. 04.

À ref. 5 a parte requerente compareceu aos autos postulando pela 

desistência da presente demanda.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido de desistência da 

ação, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC).

Havendo restrição do veículo (Chassi: 3GNCL53738S706692, Renavam: 

00985354607, Placa: IAH-0297), providencie as baixas necessárias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58137 Nr: 393-53.2016.811.0107

 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): Claudir Antonio Rizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento ao ato designado, da D. 

Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo 

ofício n.º 043/2018/MPE/PJ/NOVA UBIRATÃ, a qual estará participando do I 

Encontro Temático do Ministério Público de Mato Grosso, promovido pela 

Procuradoria Especializada em Defesa do Meio Ambiente e da Ordem 

Urbanística a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 08 e 09 de novembro 

de 2018, REDESIGNO o ato solene para o dia 09 de maio de 2019, às 15:00 

HORAS, permanecendo inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 1666-33.2017.811.0107

 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: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Maria Orfali de Atlas, Espólio de Samoel 

Atlas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Rubens do Espírito Santo 

- OAB:7463 MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561, Mariana Cordeiro Fortes de Barros - OAB:23780 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, MICHEL FARINA MOGRABI - OAB:234821/SP

 Vistos.

Cumpra-se o acordão proferido em sede de julgamento do recurso de 

agravo de instrumento.

Intime-se a parte autora para, no prazo da 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação a contestação. Sem prejuízo de eventual saneamento e/ou 

julgamento antecipado da lide, manifestem as partes, no mesmo prazo, 

quanto às provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70709 Nr: 1986-49.2018.811.0107

 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: LUIS CARNIVALI, MARIA APARECIDA DA SILVA 

CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Reivindicatória Com pedido de Tutela de Urgência 

movida por Luis Carnivali em face de Vademilso Badalotti, devidamente 

qualificados.

 Pois bem.

Sem maiores delongas, em análise ao feito, verifico que: (1) o autor não 

atribui a causa o valor correto, que in casu deve corresponder ao valor 

perseguido no pedido principal, que deve ter como base u imóvel rural de 

927 hectares.

Assim, concedo a parte autora, o prazo de 15 dias para regularização dos 

autos, nos termos acima delineados, na forma do art. 321 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem 
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resolução do mérito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 1005-20.2018.811.0107

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTO DONATTI 

NOTHEN - OAB:35949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, o autor distribuiu o presente feito em 22/05/2018, 

sucessivamente o autor vem pugnando pela emenda a inicial (ref. 7, 16 e 

25).

Ressalto que em todas as oportunidades, a parte autora pretende a 

reforma da decisão proferida em sede liminar, ou seja, requer o autor por 

v i a  t r a n s v e r s a ,  a  q u a l q u e r  t í t u l o ,  a 

apreensão/sequestro/arresto/arrolamento da lavoura plantada na área 

objeto da lide.

Conforme a decisão anterior, o ordenamento jurídico brasileiro não prevê 

pedido de reconsideração, portanto, o autor deveria ter manifestado sua 

irresignação pela via adequada, no momento oportuno, o que não foi feito 

restando preclusa à discussão sobre indeferimento da medida que vise a 

indisponibilidade da lavoura.

Por fim, vislumbro que a pretensão do autor é garantir indenização pela 

ocupação indevida da área, fatos que já foram objetos da ação de cód. 

33777, o qual julgou procedente o pedido da autora, a fim de que fosse 

imitida na posse de seu imóvel, assim como indenizada pelo período a que 

foi privada da posse do bem.

Desse modo, entendo que a pretensão da autora neste feito, encontra-se 

abrangida pelo feito de código nº 33777, sendo que em sede de 

cumprimento de sentença será liquidado o valor da indenização pela 

privação da posse.

Portanto, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar quanto ao seu interesse de agir, litispendência 

e coisa julgada, nos termos do artigo 10 do CPC.

Ademais, advirto a parte autora quanto ao disposto no artigo 485, I, do 

CPC, ante a ausência de coerência lógica dos fatos e o pedido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 295-34.2017.811.0107

 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: CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, MANIFESTE SEU INTERESSE NO ENVIO DA DEPRECATA PARA O 

FIM DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, DEVENDO 

COMPROVAR NOS AUTOS O PAGAMENTO DO PREPARO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55337 Nr: 591-27.2015.811.0107

 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: V&MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56051 Nr: 874-50.2015.811.0107

 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: Ozemar Rossetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741/O, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159/O

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, MANIFESTE SEU INTERESSE NO ENVIO DA DEPRECATA PARA O 

FIM DE INQUIRIR A TESTEMUNHA ANGELA TEREZINHA SALVADOR, 

DEVENDO COMPROVAR NOS AUTOS O PAGAMENTO DO PREPARO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 532-20.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento ao ato designado, da D. 

Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo 

ofício n.º 043/2018/MPE/PJ/NOVA UBIRATÃ, a qual estará participando do I 

Encontro Temático do Ministério Público de Mato Grosso, promovido pela 

Procuradoria Especializada em Defesa do Meio Ambiente e da Ordem 

Urbanística a ser realizado em Cuiabá/MT, nos dias 08 e 09 de novembro 

de 2018, REDESIGNO a sessão de julgamento para o dia 13 de dezembro 

de 2018, às 09:00 HORAS, permanecendo inalteradas as demais 

determinações.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79736 Nr: 666-64.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Moura de Miranda, Nemias Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iandra Santos Morais - 

OAB:MT 16051/O, Rafael Pereira Lopes - OAB:MT 16038

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 09 DE NOVEMBRO DE 2018, às 09h40min (horário de Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE o denunciado e seu advogado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75906 Nr: 590-11.2016.811.0106

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Paulo Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Autora na forma requerida na f. 22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 122-47.2016.811.0106

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT 8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-59.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA SILVESTRE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que manifeste acerca do contido na petição (ID 15289209) no prazo de 

dez dias. Novo São Joaquim, 25 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE 

DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-35.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES SIMON BRAUN LTDA (REQUERIDO)

 

AUTOS nº 1000143-35.2018.8.11.0106 REQUERENTE: MICHELLE ALVES 

DE MENEZES - ME REQUERIDO: CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA 

Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

materiais e morais com pedido de liminar, proposta por MICHELLE ALVES 

DE MENEZES - ME, em desfavor de CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, 

todos qualificados. A parte autora alega, em síntese, que teve o nome 

incluído protestado e, mesmo após a quitação do débito junto à empresa 

requerida, esta não providenciou a retirada do protesto, o que vem 

inviabilizando o comércio da requerente. Pede, em sede de tutela 

provisória, a exclusão de seu CNPJ do protesto junto ao Cartório de 

Registro Civil da comarca de Campinápolis-MT até o julgamento final do 

processo. Ao final, pede a condenação da ré em danos morais pela 

manutenção indevida no cadastro de maus pagadores. Passo à análise do 

pedido de tutela provisória. Primeiramente, postergo a análise do pedido de 

Justiça Gratuita para o momento de apresentação de eventual recurso, à 

luz do art. 55 da Lei 9.099/95. Pela sistemática atual do Código de 

Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas 

modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC 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”. No caso, a probabilidade do direito emerge dos documentos 

juntados aos autos na inicial (Ids.15210929; 15210930; 15210932) 

demonstrando a negativação, o contato mantido entre a autora e requerido 

e o documento de pagamento no mesmo valor do débito. O perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que, caso a 

situação de inscrição e cobrança perdure, estará a parte autora sujeita à 

constante restrição de crédito, sendo imperiosa a cessação antecipada da 

inscrição sob pena de perda gradual e progressiva da efetividade do 

provimento. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente o pedido de 

tutela provisória formulado pela parte autora e DETERMINO a exclusão do 

CNPJ da requerente do protesto feito junto ao Cartório de Registro Civil da 

comarca de Campinápolis-MT, no que toca à inscrição referente ao débito 

que tenha origem na relação jurídica discutida nestes autos, até julgamento 

final do processo ou alteração das circunstâncias que fundamentaram 

esta decisão. INTIME-SE a requerida para que demonstre o cumprimento 

da decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da intimação. Em 

caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência 

de tentativa de conciliação conforme pauta da conciliadora. Caso esta já 

tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. 

CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da 

audiência designada, com a advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da audiência 

designada, cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais, conforme 

prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-25.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA REAL LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010032-25.2017.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

MARCAL REQUERIDO: OPTICA REAL LIMITADA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Pleiteia a 

requerente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a 

requerida inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito, alegando 

que não possui nenhum débito com a mesma com a qual também nunca 

firmou contrato de prestação de serviço com a parte requerida. No evento 

Num. 7836519, foi deferida a liminar nos seguintes termos: “DEFIRO 

liminarmente o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora e 

DETERMINO a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

no que toca à inscrição referente ao débito que tenha origem na relação 

jurídica discutida nestes autos - contrato número 212471065613, no valor 

de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), até julgamento final do 

processo ou alteração das circunstâncias que fundamentaram esta 

decisão.” No evento Num. 8056640, a parte requerida, manifestou para a 

revogação da liminar deferida e apresentou documentos comprobatórios 

da relação contratual, da exclusão do nome do requerente dos Órgãos de 

Proteção e apresentou consulta realizada ao CPF do requerente, 

demonstrando a existência de negativação anterior a discutida. Sendo 

assim, no documento Num. 8079054, a Liminar deferida foi revogada. A 

parte requerida, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e utilizados pelo autor, e, por estar inadimplente, tornam 

legítimas as cobranças e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros 

de proteção ao crédito. A parte requerente não apresentou impugnação. 

No documento Num. 10691259, o requerente apresentou comprovante de 

pagamento, realizado em 31/07/2015, no valor de R$ 490,00, a parte 
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requerida. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito, em regra, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Porém a existência de 

outras restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do 

STJ). E como não há provas de que, o restritivo pré existente foi 

judicializado, presume se que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, 

não havendo dano moral caracterizado. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito referente ao contrato número 212471065613, no valor de R$ 490,00 

(quatrocentos e noventa reais), discutidos no presente processo; 2) 

INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais. 3) DETERMINAR que 

a requerida, no prazo de 03 (três) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 40 salários mínimos. Sem custas e 

sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação da sentença conforme 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. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62076 Nr: 929-08.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a,s) patrono(a,s) da parte exequente, para 

apresentar os dados das contas bancárias do exequente, bem como do 

patrono, para a expedição dos respectivos alvarás eletrônicos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 590-44.2016.811.0095

 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: JOSE DOMENE FIGUEIREDO

 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: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 Vistos.Trata-se de “(...).DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 15h30min.Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC, sob pena de preclusão.Consignando 

que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das 

partes, informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Ressalvando que as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária.Caso 

arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente 

de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas 

oitivas, consignando na deprecada a data designada para realização da 

audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam 

as datas. INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para 

comparecerem, consignando, nas intimações das partes autora e rés as 

penas do § 1º do art. 385 do NCPC.Sobre o despacho saneador, se 

tiverem as Partes outras provas a produzirem, especifiquem-nas em 05 

(cinco) dias, esclarecendo a pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do 

NCPC, sob pena de preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42223 Nr: 484-15.2013.811.0022

 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: Marlei Yokada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA Dr. Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:MT/12.208-A, para querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, forte no art. 511, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71450 Nr: 2083-13.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON ALVES, PATRÍCIO DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO REQUERENTE, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da devolução de AR 

Ref: 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71365 Nr: 2057-15.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Manoel Porfirio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 27, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 2053-75.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlei Yokada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 26, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 1492-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLdSF, CAdS, FPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça Ref: 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67543 Nr: 525-06.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Silvio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa do 

requerente do Sr. Oficial de Justiça Ref: 36.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-03.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010156-03.2016.8.11.0022 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARINES DE SOUZA SANTOS Endereço: Rua TANCREDO 

NEVES, 143, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

Endereço: Rua IRENE BIELA, 460, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos a guia de pagamento 

a qual originou o boleto que comprovou o pagamento da condenação, 

posto que foi juntado somente o informe de pagamento e o boleto sem o 

numero dos autos, documento indispensável para vinculação, a fim de 

instruir os autos.. PEDRA PRETA, 25 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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 041/18 - DF

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro, da 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que no dia 28 de outubro será realizado o 2º turno das 

Eleições Gerais de 2018;

CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária foram 

convocados pela Justiça Eleitoral da 4ª Zona, para prestarem serviços no 

decorrer das eleições;

CONSIDERANDO que no dia 28 de outubro comemora-se o dia do servidor 

público, e, diante da convocação para prestação de serviço à Justiça 

Eleitoral, em razão da realização de 2º Turno d e Eleição Nacional, não 

poderão usufruir da referida data;

 CONSIDERANDO o Decreto municipal n. 102/2018 que dispõe acerca do 

ponto facultativo em comemoração oficial do dia do Servidor Público no dia 

26 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO que nesta unidade judiciária não há audiência pré 

agendadas para do dia 26 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO que não haverá prejuízo as partes;

 R E S O L V E:

 1º SUSPENDER o expediente forense no âmbito do poder judiciário desta 

Comarca de Poconé no dia 26 de outubro de 2018 (sexta-feira).

 2º Ficam suspensos os prazos processuais que, por ventura devam 

iniciar-se ou encerrar-se na referida data, automaticamente prorrogados 

para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e Cumpra-se, afixando cópia na 

Porta de entrada do Fórum e remetendo-se aos Excelentíssimos Senhores 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e Corregedora Geral da Justiça, 

ao Ministério Público, ao Presidente da Subseção da OAB local e ao 

Núcleo da Defensoria Pública deste Juízo.

Poconé, 25 de outubro de 2018.

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 004/2018/DF - 5º PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE 

POCONÉ-MT.

 * O Edital n° 004/2018/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): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106609 Nr: 661-87.2015.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Eliana Aparecida Bueno Cintra, Vantuil Vilela Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o exposto, entendo pertinente, para análise do pleito liminar, 

a realização de estudo psicossocial com a menor no ambiente em que 

reside, no prazo de 10 (dez) dias a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar do juízo.Expeça-se o competente Mandado, a fins de 

proceder à citação da requerida, com as prerrogativas do art. 212, § 2º, 

do CPC/2015, para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335 NCPC.Consigne-se nas intimações que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 CPC/2015).Com o aporte do estudo, conclusos para apreciação 

da liminar.No que tange a ação de oposição, nos termos do art. 683, 

parágrafo único do CPC, deverá ser distribuída em apenso, razão pela 

qual DETERMINO o desentranhamento do processo e DETERMINO a 
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distribuição por dependência.Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156212 Nr: 2721-28.2018.811.0028

 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: João Batista de Barros, Milton Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.30

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117623 Nr: 373-08.2016.811.0028

 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: EPMMdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTKdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso C/C Guarda e Alimentos proposta 

por ELISÂNGELA PEREIRA MARQUES MACHADODE PAULA em desfavor 

de WELTHON THERCILIO KOCH DE PAULA

Regularmente citado por edital, apresentou contestação por negativa 

geral.

 O IRMP emitiu parecer ministerial pugnando pela procedência da presente 

demanda.

 É o relatório.

DECIDO.

Da impugnação a assistência judiciaria.

 Considerando que o ilustre defensor não trouxe elementos que comprove 

que a autora não é hipossuficiente INDEFIRO a impugnação.

 Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente possível.

 Presentes ainda os pressupostos processuais.

 Trata-se de pedido de divórcio litigioso.

 No que tange a citação por edital verifico que a elementos que justifica a 

citação por edital já que a autora declara que o requerido em local incerto 

e não sabido. Ademais o curador se que apresentou o endereço do 

requerido o que tange a citação regular.

 Com o advento da Emenda Constitucional 66/2010 que alterou o § 6º, do 

artigo 226 da CR/88, o requisito para que seja deferido o divórcio é a 

vontade de um dos cônjuges em se divorciar. Não se discute lapso 

temporal e nem culpa dos cônjuges.

No caso em tela, a vontade da parte autora de se divorciar está 

devidamente demonstrada nos autos.

Assim sendo, com fundamento no art. 226, § 6º da CR/88, deve ser 

decretado o divórcio, devendo a autora voltar a utilizar o nome de solteira.

 Quanto à guarda, considerando que as crianças já estão na guarda da 

genitora, esta deve ser a guardiã. Não havendo nada que desabone a 

autora.

Em relação à pensão, homologo o pedido de desistência.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC julgo procedente 

o pedido para decretar o divórcio objeto do pedido inicial, bem como 

alteração do nome da autora para o de solteira,

 Por outro lado, DEFIRO a guarda dos menores à genitora. Expeça-se 

termo de guarda definitiva nos termos do artigo 33 do ECA.

HOMOLOGO o pedido de desistência dos alimentos, nos termos do artigo 

485, VII, do CPC.

Condeno o requerido às custas processual e honorários ao autor em 20%, 

e a Fundação de Aperfeiçoamento da DPE no percentual de 20% em 

virtude da nomeação do curador, do valor da causa.

 Transitado em julgado, expeçam-se os devidos ofícios ao cartório. Após, 

dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo.

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.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104361 Nr: 3197-08.2014.811.0028

 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 Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.54

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118476 Nr: 613-94.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Edvaldo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 INTIMAR as partes, por meio de seus advogados constituídos da 

designação de audiência de conciliação, para o dia 05 de novembro de 

2018, às 10h00min, conforme ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164150 Nr: 5580-17.2018.811.0028

 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: VALQUIRIA LEMES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA , Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164150

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, 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.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114156 Nr: 2736-02.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora , informando que os comprovantes 

mencionados não acompanharam a petição de ref.44

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 615-64.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LOUSENEIDE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 INTIMAR as partes, por meio de seus advogados constituídos da 

designação de audiência de conciliação, para o dia 05 de novembro de 

2018, às 10h20min, conforme ref. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157687 Nr: 3248-77.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre os embargos de ref. 14

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142833 Nr: 5276-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildazio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana Caroline Maldonado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER RAIONE SILVA 

ARRUDA - OAB:23443/MT

 Ante o exposto e mais o que dos autos constam, com fundamento no 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a demanda para EXONERAR o 

requerente do encargo alimentar direcionado a parte requerida, eis que 

não comprovada sua necessidade, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.Neste cenário, condeno a requerida ao pagamento das custas, 

despesas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sob o valor da causa e, suspendo o pagamento uma vez 

que defiro a requerida os benefícios da justiça gratuita.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): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 68584 Nr: 1025-98.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenirdes Augusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 Vistos etc.

Dessume-se dos autos que ODENIRDES AUGUSTO DOS SANTOS foi 

denunciado como incurso na pena do art. 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Em audiência de instrução à fl. 64 f/v, deferiu-se o requerimento de 

suspenção do processo por 02 (dois) anos proposta pelo ministério 

público e aceito pelo réu ODENIRDES AUGUSTO DOS SANTOS, mediante o 

cumprimento das seguintes condições legais: “1 – proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização prévia deste juízo 

por mais de 30 (trinta) dias; 2 – comparecimento pessoal e obrigatório em 

juízo a cada 02 (dois) meses para informar e justificar suas atividades, 

devendo o comparecimento realizar-se nos primeiros 05 (cinco) dias uteis 

de cada mês, na secretaria da Vara Única; 3 – Comunicar qualquer 

mudança de endereço; 4 – Pagamento de 01 (um) salário correspondente 

a R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) em benefício da 

Associação Caritativa Lar Nossa Senhora da Abadia, em 01 (uma) única 

parcela a ser paga até o dia 15.12.2014, devendo o acusado retirar na 

secretaria da Vara única a guia para pagamento da parcela, o acusado 

devera comprovar o pagamento do valor mediante comprovante de 

depósito a ser juntado nos autos.

O réu cumpriu com o acordo supracitado, eis que seu causídico 

compareceu a secretaria da vara única com o comprovante de pagamento 

conforme consta na fl. 67 e se apresentou em juízo para informar e 

justificar suas atividades, conforme certidão de fl. 83.

É o que merece registro. Fundamento e DECIDO.

A matéria não comporta maiores indagações, tendo em vista que o 

denunciado cumpriu todas as condições a ele imposta.

Isto posto, julgo extinta a punibilidade ODENIRDES AUGUSTO DOS 

SANTOS, com supedâneo do art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2567 Nr: 5-15.1987.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo José Oliveira, José Altino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Marvulle - OAB:3.110, 

Rubens Pereira de Souza - OAB:686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIX SIGUEAK 

ARIMA FILHO, para devolução dos autos nº 5-15.1987.811.0028, 

Protocolo 2567, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016650-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016650-60.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL JOSE DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido 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. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL 

JOSE DE MORAES em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é 

titular da unidade consumidora n. UC 6-2211885-5, e, nos dias 07, 08, 11 e 

12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente somente teve sua Unidade Consumidora ligada no mês de 

NOV/2014, confirmado a informação no relatório de consumo que 

demonstra faturamento em DEZ/2014, ou seja, após o apagão, razão pela 

qual deve-se julgar improcedente a presente demanda. Corroborando com 

a afirmação feita na contestação, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura referente a MAIO/2016, posterior ao fato 

danoso. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. DEIXO de analisar o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos 

termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019158-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, 

para caso queiram, manifestar-se no processo no prazo de 05 dias. Não 

havendo manifestação, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARVALHO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011811-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011811-55.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Dessa 

forma, procedo a intimação do Recorrido para que, querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões. POCONÉ, 25 de outubro de 2018 CARLA 

FABIOLA PADILHA DIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000363-10.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: BENEDITO DA COSTA NUNES 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 DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do 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. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 
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reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. 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 

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 
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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. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

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. 

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. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014318-86.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: GUILHERMINA DA SILVA NEVES RONDON 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 DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do 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. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da requerida não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. 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. 
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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. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 
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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: 8016722-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON VAN DER SAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016722-47.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROBINSON VAN DER SAND 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de inépcia da petição inicial – ART. 485, I e VI, uma vez que o litígio 

refere-se a permanecia do gravame referente ao CONTRATO Nº. 

260/2070335 firmado pelo Autor, com a Ré. Ultrapassada a preliminar, 

passo a analise do mérito. MÉRITO Em que pese à alegação da reclamada 

acerca da inexistência de dano moral, porquanto não haveria 

responsabilidade de sua parte, tal fato não se condiz com a realidade do 

artigo 19, do CDC. Com efeito, pela análise documental trazida aos autos, é 

possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar a baixa do 

gravame no veículo, não obstante ter ciência inequívoca do seu dever 

contratual. A rigor, a efetivação da liberação do gravame só é 

concretizada no documento do veículo após a quitação do financiamento. 

Sendo assim, é evidente a total falta de respeito com a parte reclamante a 

conduta da reclamada de permanecer, por dez meses, em total 

descumprimento, posto que tal comportamento viola a boa fé material. 

Ademais, nestas situações de atraso prolongado que traduz prejuízos ao 

reclamante, tenho, pois, que o dano moral, está in re ipsa. Em situações 

que guardam semelhança, a jurisprudência tem se manifestado no sentido 

de que a responsabilidade do reclamado ao presente feito é inconteste, 

haja vista que não providenciou a baixa do gravame sobre o veículo do 

reclamante, mesmo se obrigando em instrumento contratual. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE VEÍCULO 

FINANCIADO PELO DEMANDADO. A demora na liberação do gravame 

incidente sobre veículo financiado pelo demandado, mesmo após as 

partes ajustarem acordo, configura a hipótese de dano moral. A desídia da 

instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação em 

cumprir parte do acordo, não pode operar a seu próprio benefício. 

Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevada que torne 

desinteressante a própria inexistência do fato. (TJ-RS - AC: 70051189033 

RS , Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 

27/09/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 17/10/2012). O que se tem é que, mesmo após a quitação do contrato 

de financiamento, a parte reclamada não procedeu à liberação do veículo, 

como expressamente pactuado entre as partes. In casu, deveria a 

financeira, no caso, ter atuado com presteza e com atenção ao princípio 

da boa-fé na liberação do gravame, tão logo quitado o débito. Se de um 

lado a demandada exige o pagamento dos valores, uma vez cumprido 

este, deveria, com a maior agilidade possível, providenciar à liberação do 

gravame, ilegalmente mantido sobre o veículo. A desídia da instituição 

financeira reclamada, ao se manter inerte quanto à sua obrigação em 

cumprir o contrato, não pode operar em seu próprio benefício. Nesse 

sentido, inclusive, vem se pautando a jurisprudência pátria: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. A 

demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado pelo 

demandado, após quitada a dívida e cumprido o acordo judicial, configura 

a hipótese de dano moral. Desnecessidade de prova do prejuízo concreto. 

Precedentes jurisprudenciais. Valor da indenização mantido. Negado 

seguimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048528103, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

24/04/2012). No tocante ao dano moral, este surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão 

pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto 

em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna 

ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O 

dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da 

vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, 

volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que 

se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 

situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve 

diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com 

precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por 

aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 

650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a baixa do 

gravame do veículo. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o comportamento impetuoso e 

contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito OPINO por julgar 

PROCEDENTE o pedido do reclamante em face da reclamada para 

condená-la a pagar a quantia a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescida de juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da 

citação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. 

CONFIRMAR a liminar deferida id. 8584442. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001137-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001137-10.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: SINVAL 

PEREIRA DA SILVA Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Nos 

termos do art. 334, do NCPC, cite-se o requerido e intime-se a requerente 
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para a audiência de conciliação, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 

2018, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001108-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001108-57.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JANETE PEREIRA DIAS REQUERIDO: ADAO ALVES BUENO 

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. Nos 

termos do art. 617, inciso I do NCPC, nomeio como inventariante a viúva 

JANETE PEREIRA DIAS, que deverá assinar o termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias, e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 620, do NCPC). Feitas as primeiras declarações, 

citem-se para os termos do inventário, os herdeiros, legatários, a Fazenda 

Pública e o Ministério Público (art. 626, do NCPC) para os fins previstos no 

art. 627, do NCPC. Concluídas as citações, abra-se vista às partes, em 

cartório e pelo prazo comum de 15 dias, para que manifestem sobre as 

primeiras declarações. Findo o prazo previsto no artigo 627 do NCPC, 

proceda-se a avaliação dos bens do espólio. Sobre a avaliação, digam as 

partes, no prazo de 15(quinze) dias, inclusive o Ministério Público (art. 

635, do NCPC). Após, a inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636 do CPC), ouvindo-se as partes. Na sequência, feito 

o cálculo do imposto, ouça-se todas as partes no prazo comum de cinco 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Cumpridas 

todas as deliberações acima, retornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (REQUERENTE)

G. T. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000310-96.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GENUCESAR TEIXEIRA DA CRUZ, GLEUCIENE MARTINS DA 

SILVA Cuida-se de ação em que as partes acordaram guarda quanto ao 

período de sociedade de fato, partilha de bens, alimentos e a guarda em 

favor do filho menor, havendo o Ministério Público manifestado pela 

homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Consoante o relatado, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. As custas já foram pagas. Sem honorários. Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000423-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000423-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NOEMIA LIMA MORAIS RÉU: DENYS VIEIRA DE SOUZA 

Compulsados os autos, extrai-se que, apesar de constar advogada 

cadastrada no feito, na audiência retro, compareceu, tão somente, a parte 

requerida, oportunidade em que fez proposta de acordo. Desse modo, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio da causídica 

constituída, para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000325-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000325-65.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DA SILVA NASCIMENTO RÉU: ETEVALTON 

FEITOSA BRITO Trata-se de ação de alimentos proposta por T.N.B., G.N.B. 

e M.N.B., devidamente representados por RAIMUNDA DA SILVA 

NASCIMENTO, em face de ETEVALTON FEITOSA BRITO, todos 

devidamente qualificados. Durante a audiência de conciliação, as partes 

transacionaram sobre o objeto do litígio. Com vista dos autos, o Parquet 

pugnou pela homologação do acordo. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Sem custas e honorários. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA ABREU DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000405-29.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANGELINA ABREU DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ANGELINA ABREU DE SOUSA ajuizou a presente ação 

na qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência 

Social e preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado 

benefício. Juntou os documentos de fls. 26/46. Regularmente citada, a 

autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que juntou extratos 

do CNIS em nome da autora (fls. 65/77). Impugnação à fl. 78. Realizada a 

audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas 

(fls. 84/85). A parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o 

relatório. Decido. Entendendo presentes os pressupostos processuais, 

legitimidade, interesse processual e não havendo preliminares, nulidades 

ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de 

mérito. Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor 

sorte assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado. Com 

efeito, concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural está 

condicionada à presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; 

b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, 

da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive mediante 

justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseado 

em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 e Súmula 
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149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

20.03.1960 (fl. 26) e completou em 2015 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Certidão de 

casamento do primeiro casamento da autora, lavrada em 26.08.1979 – fl. 

28, em que consta a profissão de lavrador do seu ex-esposo; b) Nota 

fiscal em nome do atual companheiro da autora, referente a compra de 

produtos rurais no ano de 2011 – fl.36; c) Certidão de óbito do atual 

companheiro da autora, em que atesta que conviveram em união estável 

por 14 (quatorze) anos – fl.39; e) Contrato particular de comodato em que 

a autora e seu companheiro foram comodatários de uma área de 05 

(cinco) hectares para plantio de milho, arroz, com início das atividades em 

02/01/2009 - fl.40; f) Declaração do INCRA, datada em 31.10.2012, 

atestado que a requerente reside em uma parcela de terras situada no 

Loteamento Itaipavas Lote 56, localizado no município de Floresta do 

Araguaia-PA – fl.42. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a 

audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no 

sentido de que a parte autora desempenhou labor rural, por período 

superior ao da carência exigida e em regime de economia familiar: A 

testemunha Tomaz da Silva Amorim declarou, em juízo, que conhece a 

requerente desde da década de 90; que a requerente sempre foi 

trabalhadora rural; que conheceu a requerente trabalhando em uma terra 

de uma amiga dela, de aproximadamente 04 alqueires; que plantava 

mandioca e arroz; que criava galinha e porco para própria subsistência 

dela e da família; que não tinha ajuda de terceiros ou contratavam 

empregados; que na propriedade rural não tinha maquinários, sendo o 

trabalho manual; que na sequência o marido da requerente faleceu e 

mudou-se para o Estado de Mato Grosso; que a requerente atualmente 

mora no Setor São Geraldo, cidade de Porto Alegre do Norte; que a 

requerente teve câncer; que um filho cuida da requerente. A testemunha 

Marinete Ferreira Tavares disse, em juízo, que conhece a requerente há 

05 anos; que a requerente trabalha na roça; que conheceu a requerente 

trabalhando em uma terra de uma amiga dela, de nome Francisca, 

aproximadamente 04 alqueires, Redenção - PA; que plantava mandioca e 

arroz; que criava galinha e porco para própria subsistência dela e da 

família; que não tinha ajuda de terceiros ou contratavam empregados; que 

na propriedade rural não tinha maquinários, sendo o trabalho manual; que 

aproximadamente 01 ano a requerente mudou-se para o Estado de Mato 

Grosso, porque teve câncer; que a requerente atualmente mora no Setor 

São Geraldo, cidade de Porto Alegre do Norte; que um filho cuida da 

requerente. Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 15.11.2016 (fl. 46), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000873-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000873-90.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): HELENA SANTOS SALES RÉU: ESTE JUÍZO Trata-se de pedido 

de registro de certidão de óbito tardio, formulado por J.S.R., menor, 

representado por sua genitora Helena Santos, em decorrência do 

falecimento de Rubens Barbosa Ribeiro, seu genitor. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido. É o 

relatório. Decido. Considera-se possível o pedido de assento de óbito após 

o sepultamento, nos termos da Lei 6.015/73, sendo necessária a 

autorização judicial, na forma do art. 110 da mencionada lei. No caso em 

tela, a parte autora possui legitimidade, para o pedido de registro de óbito, 

eis que é filho do falecido – fls. 09/10 - (art. 80, item 3º, da Lei 6.015/73). 

Além disso, foi demonstrado o óbito por meio da declaração de óbito de 

fls. 11/12. Assim, considerando os documentos e declarações constantes 

dos autos e a inexistência de indícios de falsidade, a procedência do 

pedido é de rigor. DIANTE DO EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar o 

assentamento de óbito de Rubens Barbosa Ribeiro, brasileiro, solteiro, 

lavrador, nascido em 22.04.1978 (fl. 14), cujo falecimento ocorreu em 

11.04.2008, no município de Araguaína-TO, devendo, para tanto, ser 

expedido o competente mandado. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES PINTO DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000402-74.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EROTIDES PINTO DA MOTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EROTIDES PINTO DA MOTA SILVA 

ajuizou a presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para 

concessão de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial 

da Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Juntou os documentos de fls. 13/44. Regularmente 

citada, a autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que 

juntou extratos do CNIS em nome da autora (fls. 61/71). Impugnação nas 

fls. 72/74. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas (fls. 78/79). A parte autora ofertou alegações 

finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 

requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

06.10.1962 e completou em 2017 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 
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prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Nota de crédito rural 

em nome do ex-esposo da autora, emitida em 20.12.2002 – fls.17/19; b) 

Notas fiscais em nome do ex-esposo da autora, referente a compra de 

vacinas e/ou produtos rurais, todas consignado endereço na zona rural, 

emitidas nos anos de 1993, 2000, 2003/2005, 2009/2011 – fls. 20, 22/25, 

27/29; c) Nota fiscal para aquisição de vacinas, em nome da requerente, 

emitida em 30.05.2017 – fl. 30; e) Termo de inspeção de propriedade, 

emitido pelo INDEA-MT em nome do ex-esposo da autora, datado em 

28.07.1999 – fl.21; f) Titulo de Propriedade do lote rural nº 107, localizado 

no Projeto de Assentamento PA CANABRAVA, com área de 96,2356 

hectares, localizado no município de Canabrava do Norte-MT, documento 

emitido em data posterior a aquisição (17/05/1994) pelo Instituto de 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; g) Declaração de 

entrega de declaração para cadastro de imóvel rural – CE, datado em 

16.04.1993 – fl.34; h) Certidão de nascimento da filha Adriana Mota da 

Silva, nascida em 18.12.1986, consignando a profissão de lavrador de seu 

genitor, esposo da autora na data citada – fls. 37/38; i) Certidão de 

casamento, lavrada em 30.07.1984, atestando a profissão de lavrador do 

seu ex-esposo fl 39. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a 

audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no 

sentido de que a parte autora desempenhou labor rural, por período 

superior ao da carência exigida e em regime de economia familiar: A 

testemunha Creuza Pereira de Oliveira declarou, em juízo, “que conhece a 

requerente desde criança; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; 

que a requerente tinha uma propriedade rural localizada no município de 

Canabrava do Norte; que em 1999 a requerente vendeu e adquiriu outra 

propriedade rural, localizada no assentamento PA FARTURA, município de 

Confresa, de aproximadamente 10 alqueires; que plantam mandioca e 

milho; que criam galinha e porco para própria subsistência dela e da 

família; que não tem ajuda de terceiros ou contratam empregados; que na 

propriedade rural não tem maquinários, sendo o trabalho manual; que 

atualmente a requerente reside ainda na referida propriedade rural; que a 

requerente nunca trabalhou ou morou na cidade; que a requerente não 

tem veículos.” A testemunha Cícero Rinaldo Gomes Dias disse, em juízo, 

“que conhece a requerente desde 1999; que são vizinhos de terra; que a 

requerente sempre foi trabalhadora rural; que a requerente tem uma 

propriedade rural, localizada no assentamento PA FARTURA, município de 

Confresa, de aproximadamente 10 alqueires; que plantam mandioca e 

banana; que criam galinha e porco para própria subsistência dela e da 

família; que não tem ajuda de terceiros ou contratam empregados; que na 

propriedade rural não tem maquinários, sendo o trabalho manual; que 

atualmente a requerente reside ainda na referida propriedade rural; que a 

requerente nunca trabalhou ou morou na cidade; que a requerente não 

tem veículos.” Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 06.04.2018 (fl. 57), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001143-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARTINS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PRIMO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001143-17.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DIVINO MARTINS BORGES REQUERIDO: GERALDO PRIMO 

ALVES Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001143-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARTINS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PRIMO ALVES (REQUERIDO)

 

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, para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nesta carta precatória, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18944 Nr: 2767-02.2010.811.0059

 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: Cleidia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Considerando a juntada do laudo médico pericial realizado (fls. 132/136), 

intimem-se as partes para manifestarem no feito, no prazo comum de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40519 Nr: 253-08.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Luz Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:35702/GO, Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Luzia Stella 

Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 01.02.2012 – fl. 08, data do 
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ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal. Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45940 Nr: 1751-08.2013.811.0059

 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): Kleiber Carlos Vilela Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 Certifico para os devidos fins, que o requerido Kleiber Carlos Vilela Borba, 

foi intimado via DJE 10318, por meio de seus advogados (Dr. Ari Frigeri 

OAB/MT 12736 e Dr. Reginaldo Siqueira Faria OAB/MT 7028), para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 19/09/2018, 

às 15 horas e 30 minutos (MT). O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87730 Nr: 7889-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELESTRINO TERESA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luana Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido.Inicialmente, com a devida identificação da parte 

requerida, proceda-se o Distribuidor a inclusão no polo passivo da 

demanda de Maria Luana Fernandes dos Santos.Conveniente a 

justificação prévia do alegado, por tal razão, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA 

O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 12H30MIN (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo a parte autora providenciar o comparecimento 

das testemunhas, no máximo 3(três), independentemente de intimação. 

Após, nos termos do artigo 562 do NCPC, cite-se a parte requerida, 

devendo ser intimada para comparecer na audiência, ocasião em que 

poderão intervir, desde que por intermédio de advogado.O prazo para 

contestar, de 15(quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da decisão 

que deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único do 

NCPC).Intime-se o polo ativo por meio do advogado e expeça-se 

mandando de citação para o polo passivo. Às providências para a 

realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76673 Nr: 884-73.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSICA SILVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECI GOMES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:OAB/MT 17.908

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001137-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001137-10.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: SINVAL 

PEREIRA DA SILVA Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Nos 

termos do art. 334, do NCPC, cite-se o requerido e intime-se a requerente 

para a audiência de conciliação, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 

2018, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001108-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001108-57.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JANETE PEREIRA DIAS REQUERIDO: ADAO ALVES BUENO 

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. Nos 

termos do art. 617, inciso I do NCPC, nomeio como inventariante a viúva 

JANETE PEREIRA DIAS, que deverá assinar o termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias, e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 620, do NCPC). Feitas as primeiras declarações, 

citem-se para os termos do inventário, os herdeiros, legatários, a Fazenda 

Pública e o Ministério Público (art. 626, do NCPC) para os fins previstos no 

art. 627, do NCPC. Concluídas as citações, abra-se vista às partes, em 

cartório e pelo prazo comum de 15 dias, para que manifestem sobre as 

primeiras declarações. Findo o prazo previsto no artigo 627 do NCPC, 

proceda-se a avaliação dos bens do espólio. Sobre a avaliação, digam as 

partes, no prazo de 15(quinze) dias, inclusive o Ministério Público (art. 

635, do NCPC). Após, a inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636 do CPC), ouvindo-se as partes. Na sequência, feito 

o cálculo do imposto, ouça-se todas as partes no prazo comum de cinco 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Cumpridas 

todas as deliberações acima, retornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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ANGELINA ABREU DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000405-29.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANGELINA ABREU DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ANGELINA ABREU DE SOUSA ajuizou a presente ação 

na qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência 

Social e preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado 

benefício. Juntou os documentos de fls. 26/46. Regularmente citada, a 

autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que juntou extratos 

do CNIS em nome da autora (fls. 65/77). Impugnação à fl. 78. Realizada a 

audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas 

(fls. 84/85). A parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o 

relatório. Decido. Entendendo presentes os pressupostos processuais, 

legitimidade, interesse processual e não havendo preliminares, nulidades 

ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de 

mérito. Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor 

sorte assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado. Com 

efeito, concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural está 

condicionada à presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; 

b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, 

da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive mediante 

justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseado 

em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 e Súmula 

149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

20.03.1960 (fl. 26) e completou em 2015 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Certidão de 

casamento do primeiro casamento da autora, lavrada em 26.08.1979 – fl. 

28, em que consta a profissão de lavrador do seu ex-esposo; b) Nota 

fiscal em nome do atual companheiro da autora, referente a compra de 

produtos rurais no ano de 2011 – fl.36; c) Certidão de óbito do atual 

companheiro da autora, em que atesta que conviveram em união estável 

por 14 (quatorze) anos – fl.39; e) Contrato particular de comodato em que 

a autora e seu companheiro foram comodatários de uma área de 05 

(cinco) hectares para plantio de milho, arroz, com início das atividades em 

02/01/2009 - fl.40; f) Declaração do INCRA, datada em 31.10.2012, 

atestado que a requerente reside em uma parcela de terras situada no 

Loteamento Itaipavas Lote 56, localizado no município de Floresta do 

Araguaia-PA – fl.42. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a 

audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no 

sentido de que a parte autora desempenhou labor rural, por período 

superior ao da carência exigida e em regime de economia familiar: A 

testemunha Tomaz da Silva Amorim declarou, em juízo, que conhece a 

requerente desde da década de 90; que a requerente sempre foi 

trabalhadora rural; que conheceu a requerente trabalhando em uma terra 

de uma amiga dela, de aproximadamente 04 alqueires; que plantava 

mandioca e arroz; que criava galinha e porco para própria subsistência 

dela e da família; que não tinha ajuda de terceiros ou contratavam 

empregados; que na propriedade rural não tinha maquinários, sendo o 

trabalho manual; que na sequência o marido da requerente faleceu e 

mudou-se para o Estado de Mato Grosso; que a requerente atualmente 

mora no Setor São Geraldo, cidade de Porto Alegre do Norte; que a 

requerente teve câncer; que um filho cuida da requerente. A testemunha 

Marinete Ferreira Tavares disse, em juízo, que conhece a requerente há 

05 anos; que a requerente trabalha na roça; que conheceu a requerente 

trabalhando em uma terra de uma amiga dela, de nome Francisca, 

aproximadamente 04 alqueires, Redenção - PA; que plantava mandioca e 

arroz; que criava galinha e porco para própria subsistência dela e da 

família; que não tinha ajuda de terceiros ou contratavam empregados; que 

na propriedade rural não tinha maquinários, sendo o trabalho manual; que 

aproximadamente 01 ano a requerente mudou-se para o Estado de Mato 

Grosso, porque teve câncer; que a requerente atualmente mora no Setor 

São Geraldo, cidade de Porto Alegre do Norte; que um filho cuida da 

requerente. Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 15.11.2016 (fl. 46), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA ABREU DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000405-29.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANGELINA ABREU DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ANGELINA ABREU DE SOUSA ajuizou a presente ação 

na qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência 

Social e preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado 

benefício. Juntou os documentos de fls. 26/46. Regularmente citada, a 

autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que juntou extratos 

do CNIS em nome da autora (fls. 65/77). Impugnação à fl. 78. Realizada a 

audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas 

(fls. 84/85). A parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o 

relatório. Decido. Entendendo presentes os pressupostos processuais, 

legitimidade, interesse processual e não havendo preliminares, nulidades 

ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de 

mérito. Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor 

sorte assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado. Com 

efeito, concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural está 

condicionada à presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; 
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b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, 

da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive mediante 

justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseado 

em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 e Súmula 

149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

20.03.1960 (fl. 26) e completou em 2015 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Certidão de 

casamento do primeiro casamento da autora, lavrada em 26.08.1979 – fl. 

28, em que consta a profissão de lavrador do seu ex-esposo; b) Nota 

fiscal em nome do atual companheiro da autora, referente a compra de 

produtos rurais no ano de 2011 – fl.36; c) Certidão de óbito do atual 

companheiro da autora, em que atesta que conviveram em união estável 

por 14 (quatorze) anos – fl.39; e) Contrato particular de comodato em que 

a autora e seu companheiro foram comodatários de uma área de 05 

(cinco) hectares para plantio de milho, arroz, com início das atividades em 

02/01/2009 - fl.40; f) Declaração do INCRA, datada em 31.10.2012, 

atestado que a requerente reside em uma parcela de terras situada no 

Loteamento Itaipavas Lote 56, localizado no município de Floresta do 

Araguaia-PA – fl.42. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a 

audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no 

sentido de que a parte autora desempenhou labor rural, por período 

superior ao da carência exigida e em regime de economia familiar: A 

testemunha Tomaz da Silva Amorim declarou, em juízo, que conhece a 

requerente desde da década de 90; que a requerente sempre foi 

trabalhadora rural; que conheceu a requerente trabalhando em uma terra 

de uma amiga dela, de aproximadamente 04 alqueires; que plantava 

mandioca e arroz; que criava galinha e porco para própria subsistência 

dela e da família; que não tinha ajuda de terceiros ou contratavam 

empregados; que na propriedade rural não tinha maquinários, sendo o 

trabalho manual; que na sequência o marido da requerente faleceu e 

mudou-se para o Estado de Mato Grosso; que a requerente atualmente 

mora no Setor São Geraldo, cidade de Porto Alegre do Norte; que a 

requerente teve câncer; que um filho cuida da requerente. A testemunha 

Marinete Ferreira Tavares disse, em juízo, que conhece a requerente há 

05 anos; que a requerente trabalha na roça; que conheceu a requerente 

trabalhando em uma terra de uma amiga dela, de nome Francisca, 

aproximadamente 04 alqueires, Redenção - PA; que plantava mandioca e 

arroz; que criava galinha e porco para própria subsistência dela e da 

família; que não tinha ajuda de terceiros ou contratavam empregados; que 

na propriedade rural não tinha maquinários, sendo o trabalho manual; que 

aproximadamente 01 ano a requerente mudou-se para o Estado de Mato 

Grosso, porque teve câncer; que a requerente atualmente mora no Setor 

São Geraldo, cidade de Porto Alegre do Norte; que um filho cuida da 

requerente. Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 15.11.2016 (fl. 46), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000873-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000873-90.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): HELENA SANTOS SALES RÉU: ESTE JUÍZO Trata-se de pedido 

de registro de certidão de óbito tardio, formulado por J.S.R., menor, 

representado por sua genitora Helena Santos, em decorrência do 

falecimento de Rubens Barbosa Ribeiro, seu genitor. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido. É o 

relatório. Decido. Considera-se possível o pedido de assento de óbito após 

o sepultamento, nos termos da Lei 6.015/73, sendo necessária a 

autorização judicial, na forma do art. 110 da mencionada lei. No caso em 

tela, a parte autora possui legitimidade, para o pedido de registro de óbito, 

eis que é filho do falecido – fls. 09/10 - (art. 80, item 3º, da Lei 6.015/73). 

Além disso, foi demonstrado o óbito por meio da declaração de óbito de 

fls. 11/12. Assim, considerando os documentos e declarações constantes 

dos autos e a inexistência de indícios de falsidade, a procedência do 

pedido é de rigor. DIANTE DO EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar o 

assentamento de óbito de Rubens Barbosa Ribeiro, brasileiro, solteiro, 

lavrador, nascido em 22.04.1978 (fl. 14), cujo falecimento ocorreu em 

11.04.2008, no município de Araguaína-TO, devendo, para tanto, ser 

expedido o competente mandado. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES PINTO DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000402-74.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EROTIDES PINTO DA MOTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EROTIDES PINTO DA MOTA SILVA 

ajuizou a presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para 

concessão de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial 

da Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Juntou os documentos de fls. 13/44. Regularmente 

citada, a autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que 

juntou extratos do CNIS em nome da autora (fls. 61/71). Impugnação nas 

fls. 72/74. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas (fls. 78/79). A parte autora ofertou alegações 

finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 
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requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

06.10.1962 e completou em 2017 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Nota de crédito rural 

em nome do ex-esposo da autora, emitida em 20.12.2002 – fls.17/19; b) 

Notas fiscais em nome do ex-esposo da autora, referente a compra de 

vacinas e/ou produtos rurais, todas consignado endereço na zona rural, 

emitidas nos anos de 1993, 2000, 2003/2005, 2009/2011 – fls. 20, 22/25, 

27/29; c) Nota fiscal para aquisição de vacinas, em nome da requerente, 

emitida em 30.05.2017 – fl. 30; e) Termo de inspeção de propriedade, 

emitido pelo INDEA-MT em nome do ex-esposo da autora, datado em 

28.07.1999 – fl.21; f) Titulo de Propriedade do lote rural nº 107, localizado 

no Projeto de Assentamento PA CANABRAVA, com área de 96,2356 

hectares, localizado no município de Canabrava do Norte-MT, documento 

emitido em data posterior a aquisição (17/05/1994) pelo Instituto de 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; g) Declaração de 

entrega de declaração para cadastro de imóvel rural – CE, datado em 

16.04.1993 – fl.34; h) Certidão de nascimento da filha Adriana Mota da 

Silva, nascida em 18.12.1986, consignando a profissão de lavrador de seu 

genitor, esposo da autora na data citada – fls. 37/38; i) Certidão de 

casamento, lavrada em 30.07.1984, atestando a profissão de lavrador do 

seu ex-esposo fl 39. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a 

audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no 

sentido de que a parte autora desempenhou labor rural, por período 

superior ao da carência exigida e em regime de economia familiar: A 

testemunha Creuza Pereira de Oliveira declarou, em juízo, “que conhece a 

requerente desde criança; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; 

que a requerente tinha uma propriedade rural localizada no município de 

Canabrava do Norte; que em 1999 a requerente vendeu e adquiriu outra 

propriedade rural, localizada no assentamento PA FARTURA, município de 

Confresa, de aproximadamente 10 alqueires; que plantam mandioca e 

milho; que criam galinha e porco para própria subsistência dela e da 

família; que não tem ajuda de terceiros ou contratam empregados; que na 

propriedade rural não tem maquinários, sendo o trabalho manual; que 

atualmente a requerente reside ainda na referida propriedade rural; que a 

requerente nunca trabalhou ou morou na cidade; que a requerente não 

tem veículos.” A testemunha Cícero Rinaldo Gomes Dias disse, em juízo, 

“que conhece a requerente desde 1999; que são vizinhos de terra; que a 

requerente sempre foi trabalhadora rural; que a requerente tem uma 

propriedade rural, localizada no assentamento PA FARTURA, município de 

Confresa, de aproximadamente 10 alqueires; que plantam mandioca e 

banana; que criam galinha e porco para própria subsistência dela e da 

família; que não tem ajuda de terceiros ou contratam empregados; que na 

propriedade rural não tem maquinários, sendo o trabalho manual; que 

atualmente a requerente reside ainda na referida propriedade rural; que a 

requerente nunca trabalhou ou morou na cidade; que a requerente não 

tem veículos.” Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 06.04.2018 (fl. 57), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-16.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO GUIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010053-16.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ALDO GUIDA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Tendo em vista a tempestividade certificada nos 

autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais. 

Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-46.2012.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KELLE CRISTINA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-46.2012.8.11.0059. REQUERENTE: KELLE CRISTINA PINTO 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

KELLE CRISTINA PINTO em desfavor de OI - BRASIL TELECOM S.A, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A parte autora alega que 

requereu uma linha telefônica junto à operadora entre os anos de 2005 e 

2006, entretanto, um funcionário da requerida afirmou que não seria 

possível, eis que não havia estrutura de rede para aquela localidade. Em 

sede de tutela antecipada, requereu liminarmente a exclusão dos órgãos 

de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência 

de débito e indenização a título de danos morais. Liminar deferida à fl. 18. 

Designada a audiência de conciliação, restou infrutífera (fls. 104/105). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que requereu, preliminarmente, a extinção do feito em razão de 

necessidade de perícia e, no mérito, rogou pela improcedência da ação, 

juntando os atos constitutivos da empresa e substabelecimento. 
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Impugnação às fls. 108/112. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Sobre a preliminar de extinção do feito, por necessidade de 

perícia, tem-se que a preliminar de incompetência em razão da 

complexidade da causa deve ser rejeitada, porque a perícia pretendida 

revela-se desnecessária em razão de que se objetiva, tão somente, se a 

negativação foi devida e originária de negócio jurídico entre as partes. 

Assim, verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da 

análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constato que restou demonstrada que o nome da autora foi negativada 

pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC/SERASA, em 04/07/2011, por um débito no valor de R$ 126,77(cento 

e vinte seis reais e setenta e sete centavos). Nessa linha, alegou que o 

débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a 

empresa demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua 

vez, ao apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de atendimentos, 

entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. Registre-se, 

ainda, que, embora no inteiro teor da peça contestatória tenha sido 

colacionados “prints” de telas de sistemas da empresa ré, a jurisprudência 

não admite tal elemento probatório por constituir prova unilateral, sendo 

insuficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Desse modo, o 

pedido é procedente no tocante ao cancelamento da negativação, 

indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da dívida que 

originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é 

consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se 

verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

126,77(cento e vinte seis reais e setenta e sete centavos), bem como 

para condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos 

morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido 

pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(04.07.2011) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-46.2012.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KELLE CRISTINA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-46.2012.8.11.0059. REQUERENTE: KELLE CRISTINA PINTO 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

KELLE CRISTINA PINTO em desfavor de OI - BRASIL TELECOM S.A, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A parte autora alega que 

requereu uma linha telefônica junto à operadora entre os anos de 2005 e 

2006, entretanto, um funcionário da requerida afirmou que não seria 

possível, eis que não havia estrutura de rede para aquela localidade. Em 

sede de tutela antecipada, requereu liminarmente a exclusão dos órgãos 

de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência 

de débito e indenização a título de danos morais. Liminar deferida à fl. 18. 

Designada a audiência de conciliação, restou infrutífera (fls. 104/105). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que requereu, preliminarmente, a extinção do feito em razão de 
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necessidade de perícia e, no mérito, rogou pela improcedência da ação, 

juntando os atos constitutivos da empresa e substabelecimento. 

Impugnação às fls. 108/112. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Sobre a preliminar de extinção do feito, por necessidade de 

perícia, tem-se que a preliminar de incompetência em razão da 

complexidade da causa deve ser rejeitada, porque a perícia pretendida 

revela-se desnecessária em razão de que se objetiva, tão somente, se a 

negativação foi devida e originária de negócio jurídico entre as partes. 

Assim, verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da 

análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constato que restou demonstrada que o nome da autora foi negativada 

pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC/SERASA, em 04/07/2011, por um débito no valor de R$ 126,77(cento 

e vinte seis reais e setenta e sete centavos). Nessa linha, alegou que o 

débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a 

empresa demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua 

vez, ao apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de atendimentos, 

entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. Registre-se, 

ainda, que, embora no inteiro teor da peça contestatória tenha sido 

colacionados “prints” de telas de sistemas da empresa ré, a jurisprudência 

não admite tal elemento probatório por constituir prova unilateral, sendo 

insuficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Desse modo, o 

pedido é procedente no tocante ao cancelamento da negativação, 

indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da dívida que 

originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é 

consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se 

verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

126,77(cento e vinte seis reais e setenta e sete centavos), bem como 

para condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos 

morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido 

pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(04.07.2011) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-46.2012.8.11.0059. REQUERENTE: KELLE CRISTINA PINTO 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

KELLE CRISTINA PINTO em desfavor de OI - BRASIL TELECOM S.A, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A parte autora alega que 

requereu uma linha telefônica junto à operadora entre os anos de 2005 e 

2006, entretanto, um funcionário da requerida afirmou que não seria 

possível, eis que não havia estrutura de rede para aquela localidade. Em 
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sede de tutela antecipada, requereu liminarmente a exclusão dos órgãos 

de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência 

de débito e indenização a título de danos morais. Liminar deferida à fl. 18. 

Designada a audiência de conciliação, restou infrutífera (fls. 104/105). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que requereu, preliminarmente, a extinção do feito em razão de 

necessidade de perícia e, no mérito, rogou pela improcedência da ação, 

juntando os atos constitutivos da empresa e substabelecimento. 

Impugnação às fls. 108/112. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Sobre a preliminar de extinção do feito, por necessidade de 

perícia, tem-se que a preliminar de incompetência em razão da 

complexidade da causa deve ser rejeitada, porque a perícia pretendida 

revela-se desnecessária em razão de que se objetiva, tão somente, se a 

negativação foi devida e originária de negócio jurídico entre as partes. 

Assim, verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da 

análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constato que restou demonstrada que o nome da autora foi negativada 

pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC/SERASA, em 04/07/2011, por um débito no valor de R$ 126,77(cento 

e vinte seis reais e setenta e sete centavos). Nessa linha, alegou que o 

débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a 

empresa demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua 

vez, ao apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de atendimentos, 

entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. Registre-se, 

ainda, que, embora no inteiro teor da peça contestatória tenha sido 

colacionados “prints” de telas de sistemas da empresa ré, a jurisprudência 

não admite tal elemento probatório por constituir prova unilateral, sendo 

insuficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Desse modo, o 

pedido é procedente no tocante ao cancelamento da negativação, 

indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da dívida que 

originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é 

consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se 

verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

126,77(cento e vinte seis reais e setenta e sete centavos), bem como 

para condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos 

morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido 

pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(04.07.2011) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40225 Nr: 2975-49.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Moacir Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46.256 - PR, Fernanda Tagliari - OAB:50.097 - PR, Mario Krieger 

Neto - OAB:42.335 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Ação CivilExequente: HILÁRIO MOACIR HERTERExecutado: BANCO DO 

BRASIL S.A (AGÊNCIA DE CONFRESA-MT)Autos n. 

nº2975-49.2011.811.0059 (código 40225)SENTENÇARelatórioAqui se tem 

HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, dando o rito de cumprimento 
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de sentença, movida por HILARIO MOACIR NETO em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, ao argumento de que com base em ação civil pública 

-1998.01.1.016798-9/DF, 12ª vara Cível da Circunscrição Especial 

Judiciária de Brasília com trânsito em julgado perante o Supremo Tribunal 

Federal no RE 375.709-AgR/DF, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor em face da referida instituição bancária - e, argumentando 

ser poupador de quantia durante o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), 

sendo que esta conta , em decorrência do mencionado período, teria 

recebido apenas parcialmente a correção monetária dos valores 

aplicados, deixando de receber a total correção do IPC do período 

apurado, cujo montante deveria ter sido de 48,16%.Inicial instruída às fls. 

39 e ss.Custas pagas às fls.146. Sentença prolatada pela Juíza Cristiane 

Padim da Silva indeferindo a inicial e extinguindo processo nos termos do 

artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973 ao argumento de não ser a 

obrigação líquida, certa e exigível, a demandar liquidação por arbitramento 

e não meros cálculos aritméticos conforme requereu o Autor (fls.150e ss.) 

(...) .Dispositivo Pelo todo o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA 

PELA EXECUTADA, restando prejudicada a análise das demais teses 

meritórias, reconhecendo a ilegitimidade da parte exequente, deixando de 

resolver o mérito da pretensão com base no artigo 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Porto Alegre 

do Norte/MT, 18 de setembro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77468 Nr: 1374-95.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GJRC, Marli Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do Nucleo de Apoio Tecnico NAT, juntado 

na fl.36, Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98164 Nr: 1573-83.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMORIM DE ALMEIDA, Maria Jose Rogério da 

Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestação sobre laudo psicossocial juntado na ref:17, bem como do 

laudo medico juntado na ref:30 no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 3859-44.2012.811.0059

 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): E. M. da Silveira (Auto Peças Elet. Xingu), 

Gilmar Aparecido Gonçalves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604 - MT, 

Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa 

Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da parte autora sem manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97043 Nr: 954-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO PRESTES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que executado já foi citado pessoalmente no dia 28 de 

setembro de 2018 como juntado no evento 28, Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para informar se houve o devido 

pagamento dos debitos alimenticios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20101 Nr: 765-25.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene da Silva Pereira Anselmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, LANNA THAYS PORTELA MORAES - 

OAB:GO 48255, VALMILAINE DE PAULA CAPONI - OAB:GO 49747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os autos foram desarquivados a mais de 150 dias e 

nada foi requerido procedo o seu arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66616 Nr: 1958-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSDS, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, NVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Nascimento..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9095 Nr: 1473-51.2006.811.0059

 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: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruben Carlos Dieter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18.969/GO

 Autos 1473-51.2006.811.0059 (código 9095)

Tendo RODOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. pedido o 

cumprimento de sentença, tem RUBENS CARLOS DIETER o prazo de 15 

(quinze) de dias para pagamento do débito, atualizado até a data do 

efetivo pagamento, acrescido de todos os encargos devidos, sob o risco 

de acréscimo de multa equivalente a 10% (dez por cento) do débito, mais 

honorários advocatícios, também no importe de 10% (dez por cento), 

PODENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS.

Saliente-se que, no prazo de 15(quinze) dias subsequente, poderá o 

devedor impugnar a exigência da dívida, desde que preencha os 

requisitos previstos nos artigos 525 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Porto Alegre do Norte (MT), 9 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 53734 Nr: 3182-43.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 INTIMO a defesa do réu CARLOS ROCHA RIBEIRO, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT nº 9704-A, acerca da 

audiência designada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra 

do Garças/MT (Deprecado) para o dia 28/11/2018, às 14h30min, para 

inquirição da testemunha WESLEY RODRIGUES LEITE, solenidade esta que 

ocorrerá no Edifício do Fórum daquela Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103583 Nr: 4627-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Ante o teor da Portaria nº 059/2018 – DF, por meio da qual deliberou-se 

acerca da suspensão do expediente forense em 29 de outubro, redesigno 

a audiência para o dia 09 de novembro de 2018, às 15h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que a oralidade tem por finalidade colher o interrogatório do 

acusado, razão pela qual determino que se expeça carta precatória à 

Comarca de Água Boa/MT para intimação do réu, bem assim a respectiva 

requisição junto ao Presídio PM Major Zuzi.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21353 Nr: 393-31.2013.811.0019

 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: Donizete Martins Silveira, Júlio Hiroshi Kachiyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Fértil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA CARVALHO 

LEITE - OAB:11115

 Processo n.º 393-31.2013.811.0019

Código n.º 21353

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Ressalta-se que deve o requerente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 153 Nr: 73-69.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).Custas 

remanescentes pelos executados.PROCEDAM-SE A BAIXA DE 

EVENTUAIS PENHORAS REALIZADAS NESTES AUTOS.Contem-se as 

custas finais. Havendo pendência, notifique-se a parte executada para o 

pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado 

nas disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes. Determino o desapensamento do processo nº 

71-02.1999.811.0019 -5 Cód. 150. Após, arquive-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto dos 

Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 539 Nr: 7-02.1993.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdez Paes Falcão, Jean Wagner Sabatella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que Valdez Paes Falcão e Jean Wagner 

Sabatella foram denunciados, processados e pronunciados pela prática 

do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, sendo 

eles condenados perante o Tribunal do Júri.

Os sentenciados foram intimados por edital, e, contra o édito condenatório, 

somente a defesa de Valdez Paes Falcão interpôs recurso de apelação 

criminal, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código 

de Processo Penal.

A irresignação defensiva foi devidamente processada e julgada pelo E. 

Tribunal de Justiça que acolheu a preliminar suscitada para anular o feito 

desde a decisão que decretou a revelia do apelante Valdez Paes Falcão, 

e, por consequência a anulação do veredicto popular – fls. 1.675. À fl. 

1.678 consta certidão atestando o transito em julgado do acórdão 

proferido.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Inicialmente, DETERMINO que seja certificado o transito em julgado da 

sentença penal condenatória proferida em desfavor do corréu JEAN 

WAGNER SABATELLA (fls. 1.565/1.568).

Em caso positivo, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO 

PENAL pelo Gestor Judiciário, inclusive, com a devida remessa, 

distribuição e autuação do feito executivo, com fulcro no Capítulo VII, 

Seção 28, arts. 1.560 e 1.561, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 

41/2016-CGJ).

Em relação ao acusado VALDEZ PAES FALCÃO, a luz do que disciplina o 

art. 422, e seguintes do Código de Processo Penal, DETERMINO a 

intimação das partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o 

rol de testemunhas, até no máximo 5 (cinco), que irão depor em plenário, 

podendo, inclusive juntar documentos e requerer diligências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1592 Nr: 153-96.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rogério Fockink

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Steffanello - 

OAB:7.709-B/MT, Rodrigo Annoni Pazeto - OAB:7324/MT

 Processo n.º 153-96.2000.811.0019

Código n.º 1592

Vara Única

DESPACHO

Visto.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de ANDRÉ ROGÉRIO FOCKINK, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que à fl. 275 determinou-se a 

expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens objetos de 

constrição, não sendo possível cumprir a determinação, pois o exequente 

deixou de providenciar o devido preparo da carta precatória.

 Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 280, devendo ser o exequente 

intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do preparo 

da carta precatória, sob pena de ser efetuada baixa nas restrições 

realizadas à fl. 272.

 No mais, após a comprovação do pagamento pelo exequente, cumpra-se 

conforme decisão de fl. 275.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

 Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7671 Nr: 826-79.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-APdG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC, MCRdA, PLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, José Gomes Ferreira Neto - OAB:6.508/MT, Luiz 

Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT, Raquel Cristina R. Bleich - 

OAB:7655/MT, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, Tatiane 

Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ampélio Parzianello - 

OAB:45547, Cristiane Pagnoncelli de Godoy - OAB:31143/PR, 

Defensoria Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, Luis 

Raimundo Corti - OAB:, Moacir Luiz Gusso - OAB:11592

 Processo nº 826-79.2006.811.0019 - Código nº 7671

DESPACHO

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela AGROPESA - 

AGROPECUARIA PORTO DOS GAÚCHOS S/A em face de LUIZ RAIMUNDO 

CORTI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se à fl. 609 houve o deferimento de 

expedição de carta precatória com a finalidade de penhorar e avaliar os 

bens descritos às fls. 606/608.

Embora tenha sido expedida a citada carta precatória e entregue em mãos 

à parte exequente (fls. 620/621), esta última informou à fl. 627/627v que 

encaminhou a deprecata a sua correspondente na Comarca de 

Mangueirinha/PR, mas houve o extraviada da mesma, a qual nunca chegou 

ao seu destino, impossibilitando a sua efetiva distribuição.

Diante disso, DEFIRO o pedido de fl. 627/627v. Para tanto, EXPEÇA-SE 

nova carta precatória para a Comarca de Mangueirinha/PR, a fim de ser 

efetivada a penhora e avaliação dos bens conforme determinado à fl. 609.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11576 Nr: 521-56.2010.811.0019

 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: Peterson Piovezan Staniszewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Ruf, Arthur Gaffo, Sônia Marly Piovezan 

Staniszewski, João Staniszewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 521-56.2010.811.0019

 Código n.º 11576

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista que a Fazenda Pública Federal pleiteou novamente pela 

dilação do prazo concedido por este juízo, DEFIRO o requerimento de fl. 

246, mas considerando o lapso temporal desde o protocolo da petição, 

determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório até o decurso do prazo, após, 

intime-se a Fazenda Pública Federal, através da remessa dos autos, 

conforme dispõe o art. 183, § 1º, do CPC, para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da existência de interesse no objeto do 

processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20953 Nr: 1226-83.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Teixeira da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1226-83.2012.811.0019

 Código n.º 20953

Vara Única

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução ajuizada por MÁRCIO TEIXEIRA DA FONSECA em 

face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando à execução de honorários 

advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente como Defensor 

Dativo.

Entre um ato e outro, após ter sido expedida a requisição de pagamento, o 

exequente, que advoga em causa própria, foi intimado, via DJE, para 

informar acerca do pagamento do RPV, mas em nada se manifestou, 

conforme certificado à fl. 29.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte exequente para promoverem os atos processuais que lhe 

competiam, quedaram-se inertes, atraindo assim a necessária extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 682 de 760



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 982-33.2007.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Kara José, Maria de Fátima Kater Kara José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José de Sá, Aldenora Lopes de Sá, 

Braz Ribeiro da Silva, Francisco de Assis Hermenegildo e sua esposa, 

Ieda Salete de Lima Giroleta, Gilberto Giroleta, José Ribeiro da Silva e sua 

esposa, João Antonio de Oliveira, José Maria de Brito, Sônia Maria de 

Oliveira, José Pereira dos Santos e sua esposa, Terezinha Hermenegildo 

de Brito, Natália Bender de Oliveira, Mariano Rodrigues de Oliveira, Antonio 

Belarmino de Almeida, Raimundo Nonato Lopes e sua esposa, Waldecir de 

Sá, Nelson José de Sá e sua esposa, Nelson Camargo Lopes, Lourival 

Pereira dos Santos e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Processo n.º 982-33.2007.811.0019

 Código n.º 8828

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

ARY KARA JOSE E MARIA DE FATIMA KATER KARA JOSE, já qualificada 

nos autos, vem por meio de advogado constituído, propor cumprimento de 

sentença em face de MANOEL JOSE DE SÁ e ALDENORA LOPES DE SÁ.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 523 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, MANOEL JOSE DE SÁ e ALDENORA LOPES 

DE SÁ, ou se necessário face ausência de convênio, na forma do artigo 

525 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no prazo ordinário de 

15 (quinze) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para atualizar o cálculo, bem como requerer o que entender de 

direito.

Retire-se a tarja de meta 02 dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20949 Nr: 1223-31.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamachi da Fonseca 

- OAB:5.810-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1223-31.2012.811.0019

 Código n.º 20949

Vara Única

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução ajuizada por SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA 

em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando à execução de 

honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente como 

Defensora Dativo.

Entre um ato e outro, após ter sido expedida a requisição de pagamento, a 

exequente, que advoga em causa própria, foi intimada, via DJE, para 

informar acerca do pagamento do RPV, mas em nada se manifestou, 

conforme certificado às fl. 54.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte exequente para promoverem os atos processuais que lhe 

competiam, quedaram-se inertes, atraindo assim a necessária extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44674 Nr: 2761-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelo Haga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência da oficiala de justiça referente ao ato de citação da parte 

requerida.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

requerente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo para emissão da respectiva guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12393 Nr: 143-66.2011.811.0019

 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: Marta Gobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Processo Nº 143-66.2011.811.0019

Código Nº12393

Vara Única

DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 230, DETERMINO que 

os presentes autos sejam remetidos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11684 Nr: 629-85.2010.811.0019

 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: Jaira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Luiz Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Processo n.º 629-85.2010.811.0019

 Código n.º 11684
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Vara Única

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por JAIRA PERIERA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente habilitados.

Ante a notícia do pagamento dos RPV às fls. 208/209, intime-se a parte 

autora para apresentar dados bancários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim 

de serem liberados os valores.

Após apresentado os dados bancários, DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor da parte 

autora em nome de sua patrona, tendo em vista os poderem para receber 

e dar quitação na procuração de fl. 14, assim, EXPEÇA-SE alvará para 

transferir o referido valor à conta indicada nos autos.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 200-74.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Aparecido Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDENIR APARECIDO MONTEIRO, Cpf: 

04230702159, Rg: 2327916-8, Filiação: Edina Maria Monteiro e Geraldo 

Aparecido Monteiro, data de nascimento: 06/05/1996, brasileiro(a), natural 

de Porto dos Gaúchos-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 

66-98441-7454. 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, e por tudo mais que restou demonstrado nos 

autos do presente feito criminal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado Valdenir Aparecido Monteiro, já 

qualificado, pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.Em 

atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio 

da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, 

passo a dosar a pena, sendo necessário aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento.IV - DOSIMETRIAA pena prevista para 

o respectivo crime é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa. 

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu goza de 

primariedade. Não há nos autos elementos que possam definir a sua 

conduta social e personalidade. O motivo e as circunstâncias do crime são 

normais à espécie e estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. 

Não houve maiores consequências do delito, não havendo que se falar em 

comportamento da vítima.Assim, a vista das circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) 

anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no 

equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 

observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, 

levando-se em consideração a capacidade econômica do réu. No caso, 

concorre a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, 

“d”, do Código Penal. Contudo, diante da aplicação da pena-base no 

mínimo legal, bem como da vedação contida na Súmula 231 do STJ, deixo 

de atenuar a pena. Não concorre circunstância agravante. Não 

concorrem, também, causas de diminuição e aumento de pena. Por tais 

razões, fica o réu condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente 

a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 

observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, 

por entender necessária e suficiente para a reprovação do crime.Nos 

termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço 

o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Observado o disposto pelo art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas 

de direito, as quais serão especificadas e detalhadas em sede de 

execução de pena, através da competente audiência admonitória.Tendo 

em vista que o réu respondeu todo o processo em liberdade, e não estão 

presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, 

concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo 

encontrar-se preso.Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a à 

Vara de Execuções Penais;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral 

para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Decreto a 

perda, em favor da União, das munições apreendidas. Encaminhem-nas ao 

Comando do Exército, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do 

Código Penal c/c artigo 25, caput, da Lei 10.826/03, observando-se, o que 

preconiza a Resolução n.º 134/2011 do CNJ.Isento o réu do pagamento 

das custas processuais, por ter sido assistido por defensor dativo. Por 

fim, considerando a atuação do advogado Dr. Felipe de Oliveira 

Alexandrino, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de seus 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 08 (oito) URHs, quantia esta 

levada em conta pelo fato de não ter comparecido na audiência de 

instrução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 1º 

de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 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, Tania Andrade 

Guimarães, digitei.

Porto dos Gaúchos, 24 de outubro de 2018

Dulcinéia dos Santos Morimã Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37082 Nr: 2127-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro, Mauri Alberto Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista que o exequente noticiou à ref. 44 que a carta precatória 

expedida para a Comarca de Mangueirinha/PR, com a finalidade de citação 

dos executados, teve a sua distribuição cancelada, antes mesmo do seu 

cumprimento, INTIME-SE o exequente para comprovar o alegado no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após a comprovação do cancelamento da distribuição da carta precatória 

em questão, DEFIRO o pedido de expedição de nova carta precatória para 

a Comarca de Mangueirinha/PR, a fim de ser efetivada a citação dos 

executados no endereço apresentado na ref. 44.

No mais, quanto ao pedido de penhora online no sistema BACENJUD, 

INDEFIRO por ora, eis que sequer foram esgotadas as tentativas de 

citação dos executados, devendo ser aguardado o momento oportuno 

para o seu deferimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7599 Nr: 756-62.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 756-62.2006.811.0019
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Código Nº 7599

Vara Única

D E C I S Ã O

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBAMA em desfavor do 

Espólio de Célio Antonio Chiot, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, nos termos do que disciplina o art. 40 da Lei n. 

6.830/80, conforme petição de fl. 190.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Sabe-se que “o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição” - art. 40 da 

Lei n. 6.830/80.

Desta feita, DEFIRO o pedido formulado à fl. 190 pela parte autora, de 

modo que DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 1 (um) ano, 

com fulcro no referida normatização.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório com os respectivos 

lançamentos n. 106 e n. 80 – APOLO, ficando a exequente ciente desde já 

que, após o transcurso do prazo sem qualquer manifestação, os autos 

permanecerão arquivados, como dispõe o artigo 40, § 2° da Lei 6.830/80, 

por um prazo de 05 (cinco) anos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12873 Nr: 623-44.2011.811.0019

 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: Antenor Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Martinelli Santana 

de Barros - OAB:, Roberta Sales Tertuliano - OAB:1873410/PFE/MT

 Processo n.º 623-44.2011.811.0019

 Código n.º 12873

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Benefício Previdenciário de Aposentadoria Por Idade 

Rural c/c Pensão Por Morte, ajuizada por ANTENOR ALVES DE OLIVEIRA, 

viúvo de Marcília Narcizo de Oliveira, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos já qualificados nos autos.

 Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

A sentença que julgou totalmente procedente os pedidos da parte autora 

(fls. 67/73) foi anulada pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

diante da ausência de prévio requerimento administrativo, determinando o 

retorno dos autos ao juízo de origem (fls. 133/134 e 163/164).

Às fls. 175/175-v e 179/179-v foram apresentados os indeferimentos dos 

requerimentos administrativo.

A parte Requerida, devidamente citada, apresentou contestação 

tempestiva (fls. 180/188).

Apresentada impugnação à contestação (fls.191/197-v).

 Inexiste 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 pontos 

controvertidos o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício e pensão pleiteados, bem como a qualidade de segurado da 

falecida e do autor.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22085 Nr: 196-42.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Michelletti - 

OAB:13.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição os presentes autos registrados sob n° 

196-42.2014.811.0019, Código 22085.

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de execução ajuizada pela parte exequente em face do ESTADO 

DO MATO GROSSO, visando a execução de honorários advocatícios 

decorrentes da atuação da parte exequente como Defensor Dativo.

Entre um ato e outro, após ter sido expedida a requisição de pagamento, a 

exequente foi intimada, via DJE, para informar acerca do pagamento do 

RPV, mas em nada se manifestou (fl. 34).

Determinou-se a intimação pessoal da exequente por duas vezes (fls. 35 

e 38), para se manifestar, sob pena de extinção do processo, sendo que 

nas duas intimações, via correio, a carta de intimação foi recebida por 

terceiro (fls. 36-v e 40).

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte 

exequente já foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente 

intimada (art. 274, parágrafo único, do CPC), não logrou êxito proceder ao 

ato que lhe competia, restando evidente o total desinteresse da parte.

A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, 

consignada no art. 77, V, do CPC, não pode contraditoriamente se furtar 

das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não 

logrou êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à 

sua desídia.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/15.

Custas na forma da lei.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1596 Nr: 157-36.2000.811.0019

 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): Aparecido Trindade, Ardelino Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, 

Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:56.918-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Processo n.º 157-36.2000.811.0019

Código n.º 1596

Vara Única

 Vistos.

 Considerando-se a petição de fl. 204/204v, intime-se o exequente para 

que apresente planilha de cálculos atualizada do débito, no prazo de 
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10(dez) dias.

Após a juntada, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora online.

Por outro lado, no que tange ao pedido de fl. 205/205v, este foi deferido na 

decisão proferida à fl. 156, em 20/10/2011, e até o momento não foi 

possível o cumprimento da carta precatória na Comarca de Sinop/MT por 

negligência do exequente.

 Isso porque, à fl. 189 houve o deferimento do desentranhamento da 

respectiva carta precatória para ser encaminhada à Comarca de 

Sinop/MT, mas como certificado transcorreu o prazo de 11 (onze) meses 

sem que o exequente providenciasse o recolhimento das custas da carta 

precatória.

Outrossim, após o exequente ter sido intimado para promover as 

diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito (fl. 192), 

apresentou o pagamento da diligência e requereu nova expedição de carta 

precatória (fl. 196). Em seguida, intimado o exequente para retirar a carta 

precatória, ao invés disso ele juntou procuração e substabelecimento (fl. 

201).

 Assim, caso, ainda, pretenda o exequente que seja cumprida a carta 

precatória em questão, deverá desempenhar as diligências certificadas à 

fl. 198.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-56.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000160-41.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000161-26.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 
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cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-11.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000163-93.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-81.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDREOLI SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. O reclamado pleiteou a reconsideração da decisão judicial que 

deferiu a tutela antecipada para que ele se abstenha de efetuar descontos 

na folha de pagamento do reclamante, referente a cartão de crédito, até 

que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do 

referido contrato, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) 

mensal, em caso de descumprimento da decisão (id. 15890079). 

Inicialmente, saliento a inadequação da via eleita para tentar reformar a 

decisão, uma vez que a legislação processual prevê taxativamente os 

meios de impugnação judicial, dentre as quais não se inclui o pedido de 

reconsideração. De todo modo, a fundamentação apresentados pela parte 

reclamada, por si só, não são capazes de fazer com que se reforme o 

entendimento deste juízo quanto o deferimento da medida liminar, vez que 

sequer acostou nos autos qualquer documento que comprovasse a 

legalidade dos descontos, tratando-se de prova negativa para o 

reclamante. Com efeito, não esta sendo discutido o mérito, a existência ou 

não da contratação depende de melhor instrução e produção de provas, e 

será mais bem apreciada ao final, quando então este magistrado terá 

melhores condições de decidir o mérito, com base em todos os 

documentos e provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório. 

Neste ponto, registro que as declarações juntadas aos autos, tanto pela 

parte requerida quanto pelo requerente não possuem valor probatório, 

uma vez que produzidas unilateralmente, provando apenas que houve a 

declaração do fato pelo declarante, mas não a legalidade dos fatos por 

parte reclamada. Portanto, INDEFIRO o pedido de reconsideração 

formulado pelo reclamado (id. 15890079). Por outro lado, mantenho a 

decisão de id 15409557, portanto, INTIME-SE a reclamada para que 

comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da medida liminar. 

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada 

anteriormente. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-51.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMARGO LOPES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Como é notório, a parte executada Oi S/A está em fase de 

recuperação judicial e, portanto, requer seja afastada toda e qualquer 

penhora sobre créditos ou ativos financeiros, sob pena de prejudicar e 

inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. Instada a manifestar-se a 

parte exequente não concorda com a extinção dos autos e requerer o 

prosseguimento da execução. Analisando os autos verifico que a 

execução não merece prosseguir, haja vista que a empresa executada 

está no momento passando por um Plano de Recuperação Judicial, 

conforme pode facilmente acompanhar nos autos de nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na comarca do Rio de Janeiro/RJ. 

Neste aspecto, tenho que a presente execução deve ser julgada extinta, 

possibilitando a parte exequente a habilitar-se o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 – FONAJE - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria. (destaquei) Art. 59. O 

plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem 

prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. 

Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo em determinar: “Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. (grifei) Bem se vê, portanto, que 

se torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade desta Lei. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, 

enfrentando a matéria, aduziu que o juízo onde tramita o processo da 

recuperação judicial, por ter à sua disposição todos os elementos que 

traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem 

como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do 

plano de soerguimento é quem deve decidir sobre o destino dos bens e 

valores objetos de execuções singulares movidas contra a recuperanda, 

ainda que se trata de crédito decorrente de relação de consumo. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR 

MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. REsp 

1630702 / RJ RECURSO ESPECIAL 2016/0261879-1, Relator(a) Ministra 

NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do 

Julgamento 02/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2017 Diante 

do exposto, nos termos do art. 8º, caput, da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 

51 do FONAJE, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo 

para processar e decidir este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, diante da liquidação extrajudicial da parte executada. 

INDEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores vinculados ao presente processo para serem transferidos em 

favor da executada, eis que não houve qualquer realização de bloqueio de 

valores, conforme consulta no sistema BACENJUD anexo a sentença. 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. Publicada pelo 

Projudi. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-20.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BERNARDELLI RAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão 

posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, 

nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o 

julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas 

para situar a questão, trata-se de pedido de revisão de contratual, em que 

o reclamante alega que celebrou com o Banco do Brasil S/A um pacto de 

crédito direto do consumidor, modalidade BB Renovação Consignação, 

convênio com a Prefeitura, no dia 27/03/2017, no valor de R$ 14.894,16 

(quatorze mil oitocentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), 

em 96 parcelas de R$ 377,79 (trezentos e setenta e sete reais e setenta e 

nove centavos). Segue alegando que para ser aprovado o valor, o 

reclamante apresentou formas que honraria com o pagamento do débito, 

entre elas foi aprovado pelo credor o aluguel de um imóvel, bem como 

outra renda de comércio informal. Aduz, ainda, que por conta de vários 

fatores deixou de auferir a renda que possibilitava honrar com o 

pagamento das parcelas. Razão pela qual pleiteia a revisão contratual. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou defesa (id 12754008), 

alegando preliminarmente a falta de interesse de agir, fundamentando na 

ausência de irregularidade praticada pelo reclamado, bem como a inépcia 

da petição inicial, em razão do reclamante não ter demonstrado a 

abusividade de qualquer cláusula contratual. No mérito, alega o exercício 

regular de um direito, pois inexiste a mínima indicação de conduta irregular 

do reclamado, tendo agido o banco de forma legítima. Assim, não havendo 

necessidade de maior dilação probatória, e verificando que nas 

preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial 

apresentadas pela parte reclamada constam conteúdos que se 

confundem totalmente com o mérito, e não constando questões de 

nulidades pendentes de deliberação, passa-se diretamente ao julgamento 

meritório, ocasião em que será melhor deliberada a alegada regularidade 

na prestação do serviço tal como suscitado pela parte reclamada. O 

PONTO CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na possibilidade de 

revisão contratual no contrato celebrado entre as partes. Pois bem. As 

articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes bem como os 

documentos por eles juntados, indicam que houve a celebração de um 

contrato bancário entre as partes litigantes, com cobranças que a parte 

reclamante alega serem excessivas, porém, ao longo da instrução 

processual, esse quadro fático não foi corroborado pelo mesmo. No que 

tange a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a Súmula 297 do 

STJ, diz o seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente 

para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. 

Com relação à declaração genérica de cláusulas abusivas no contrato 

firmado entre as partes, é o seguinte o teor da súmula n.º 381 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de 

revisão do contrato bancário, porque é necessário que a parte autora 

especifique as cláusulas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu, alegando apenas mudança na sua condição financeira, o 

que também não foi comprovado. Nesse sentido, é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso no julgamento de 

casos análogos, in verbis: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL ALEGADA DE FORMA 

GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SÚMULA 

Nº 381 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E 
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DESPROVIDOS. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação 

sem a realização da perícia. O juiz pode dispensar a produção das provas 

que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado 

pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de 

defesa das partes. A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou 

de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito ou 

a determinadas panaceias da Lei nº 8.078/90, por si só, não permite a 

revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súm. 

381/STJ). (TJMT - RAC nº 15046/2010, j. em 06.12.2011).(Ap 89850/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018). (Negritei). 

Somando: APELAÇÕES - CONTRATO BANCÁRIO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - RECURSO DOS 

EMBARGANTES/EXECUTADOS - REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - VEDAÇÃO PELO VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - 

JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA PERMITIDA - 

RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DA CAUSÍDICA CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE FIXAÇÃO PELA 

REGRA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC - SENTENÇA QUE FIXA COM BASE 

NO ART. 85, § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADEQUAÇÃO - 

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula n.º 381/STJ. Nos termos 

do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são 

abusivos. A fixação dos honorários advocatícios na sentença que julga 

improcedente os Embargos à Execução encontra fundamento no § 2º do 

art. 85 do CPC/2015. Precedentes jurisprudenciais. (Ap 97391/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017). (Negritei). Por tal 

motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. 

Por tudo que consta nos autos, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não havendo 

qualquer reparo, sendo efetivado observando às regras legais e na forma 

convencionada pelas partes. DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação
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S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão 

posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, 

nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o 

julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas 

para situar a questão, trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, proposta por Edina Macedo 

Ramires em face do Banco Bradesco S/A. Alega a requerente que ao se 

dirigir a um comércio local foi avisado pelo atendente que constava em seu 

nome uma restrição de crédito promovida pelo Banco requerido. Sendo 

assim, ao buscar maiores informações sofre a negativação em seu nome, 

descobriu que se trata de uma restrição incluída pelo requerido no valor de 

R$91,44 (noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), referente ao 

Contrato: 018409821000010EC, com data de inclusão em 19/08/2016. 

Verbera que qualquer débito referente à inclusão feita pelo reclamado, 

não havendo justificativa para a inscrição de seu nome junto aos 

cadastros de proteção ao crédito, tampouco foi comunicado sobre a 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Razão pela qual 

postula a declaração de inexistência do débito litigado, bem como, 

indenização de cunho moral compensatório. Devidamente citado, o 

reclamado apresentou defesa, alegando, preliminarmente, a inépcia da 

inicial, pela falta de atribuição do valor pretendido na indenização por 

danos morais. No mérito, afirma que não há nexo causal entre o ato do 

reclamado e o suposto dano sofrido pela reclamante, bem como alega 

inexistir o dever de indenizar pelo tempo que a reclamante permaneceu 

com o nome negativado, e por ela não ter buscado uma solução junto a 

reclamada antes de intentar com a presente ação. Sustenta ainda a 

inexistência de dano moral em decorrência da restrição realizada, por ser 

a requerente devedor contumaz, já contando com anotações na época da 

negativação aqui combatida. Pois bem. No que tange a preliminar da 

inépcia da inicial apresentada pela parte reclamada, na qual alega a falta 

de atribuição do valor aos danos morais na petição inicial, não merece ser 

acolhida, eis que a reclamante requereu no item 5 dos seus pedidos na 

exordial a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, 

REJEITO a preliminar outrora arguida, pelos motivos acima. Com efeito, não 

havendo necessidade de maior dilação probatória, e não constando outras 

preliminares, bem como questões de nulidades pendentes de deliberação, 

passa-se ao julgamento meritório, ocasião em que será melhor deliberada 

a alegada inexistência de dano ou evento danoso, tal como suscitado pelo 

reclamado. O PONTO CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na 

existência do débito motivo da negativação promovida no nome da 

reclamante. Isto porque, resta incontroverso nos autos que a reclamante 

teve seu nome incluso nos cadastros de proteção ao crédito, e ainda, que 

o reclamado foi a responsável pela dita inclusão. Cabe ressaltar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Ainda, aplica-se ao caso sub judice também o 

artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a reclamante 

consumidor por equiparação, eis que, ao que alega, foi vítima do evento 

narrado como lesivo: “Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se 

aos consumidores todas as vitimas do evento.” Em se tratando de relação 

de consumo, o artigo 6º do mesmo diploma legal é claro ao prelecionar 

que, em casos como este em apreço, é aplicável o instituto da inversão do 

ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). Isto porque o consumidor é parte mais 

frágil da respectiva relação consumerista, que terá dificuldade em provar 

as alegações, cabendo então, a reclamada trazer aos autos os 

documentos capazes de afastar sua responsabilidade, caso contrário, 

impõe-se a condenação da mesma. Feitas estas considerações, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, ressalta-se que o caso em comento 

exige da reclamante a denominada PROVA NEGATIVA, o que é 

praticamente impossível esta produzir, eis que, não tem a sua disposição 

os meios e recursos necessários. De outra banda tem-se o reclamado, 

que certamente terá mais facilidade em provar suas alegações, vez que, 

atua no mercado há anos e deve estar tecnicamente preparada para 

situações como a presente, sendo certo, que a inversão do ônus da prova 

é medida imperiosa. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Assim, verifica-se que o requerido, em sua 

defesa, limita-se a alegar a inexistência da indenização por danos morais, 

mas não diz respeito à existência do débito, não alegando, tão pouco 

comprovando, a origem da dívida que ensejou a negativação. O reclamado 

embasa sua tese defensiva em alegações de inexistência dos danos 

morais, não havendo qualquer comprovação de que a reclamante em dado 

momento contratou qualquer serviço junto ao reclamado. Nesta senda, o 

reclamado limitou-se a contestar genericamente as alegações da 

reclamante, não merecendo prosperar suas alegações, vez que, sequer 
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acostumou aos autos documentos de uma possível relação jurídica entre 

as partes. Sendo certo que o reclamado não se desincumbiu de provar o 

contrário do alegado, de que a negativação realizada era legitima, violando 

assim o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil. Logo, não 

há que se falar em responsabilidade da reclamante, nesse mesmo sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, tem se 

posicionado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TV 

POR ASSINATURA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DÉBITO 

INEXISTENTE – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA 

FIXADA DE MODO RAZOÁVEL –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de 

serviços de pela empresa de TV por assinatura, compete a esta 

demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para 

tanto. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no 

mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou 

defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da 

ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.Os honorários advocatícios arbitrados 

em observância aos critérios do art. 20, § 3º, do CPC, mostram-se 

adequado ao caso. (TJMT, Ap, 45452/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da 

publicação no DJE 14/11/2013) (destaque acrescido) Somando: 

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRESA DE TELEFONIA 

– FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO - DÉBITO 

INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – FALTA DE CAUTELA DA EMPRESA DE TELEFONIA – DEVER DE 

INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – NÃO 

CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO 

PEDAGÓGICO - CUSTAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS A CARGO DO VENCIDO - VALOR DA VERBA 

HONORÁRIA - REDUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. A inscrição do nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes não decorreu de causa legítima, 

mas sim de fraude que se efetivou por negligência da própria apelante, 

que não procedeu com as devidas cautelas ao realizar a venda de seus 

serviços por meio do sistema Call Center.O artigo 14 do CDC, estabelece a 

responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos que 

causar ao consumidor, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou 

culpa.Lançado o nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, sem 

comprovação de que essa ação foi legítima, impõe-se o dever de 

indenizar.Não cabe redução ou majoração do valor da indenização quanto 

atende à razoabilidade diante da situação retratada nos autos.As custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios devem ser tributados à 

parte vencida na demanda.Os honorários advocatícios devem ser 

condizentes com o trabalho desempenhado pelo causídico que não pode 

ser remunerado em patamares irrisórios. (TJMT, Ap, 116986/2012, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da publicação no DJE 

06/09/2013) (destaque acrescido) Quanto a prova negativa a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, dispõe a impossibilidade desta ser 

produzida pela autora, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir da 

reclamante a produção de prova negativa. (destaque acrescido) E ainda, 

em decisão mais recente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim 

entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA – 

RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de inexigibilidade do título 

protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, o 

pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da 

causa.“Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o 

reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que nunca 

manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu 

nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) 

(destaque acrescido) Não há como desconsiderar o fato do requerido não 

ter a cautela necessária e fornecer o mínimo de informações inerentes ao 

débito apontado em nome da reclamante, ressalta-se que no caso em 

comento nem mesmo foram informadas as condições do suposto contrato. 

O nosso ordenamento jurídico não autoriza a simples e pura imputação de 

um débito a uma pessoa, sem qualquer prova documental demonstrando 

como a dívida foi originada, exemplos são os entendimentos acima 

destacados, os quais emanam da recente jurisprudência de nossos 

Tribunais. Nem mesmo existe qualquer respaldo legal ao fato de uma 

empresa conceituada no mercado, com vasta experiência, não ter em 

seus arquivos os documentos inerentes a relação que mantém com seus 

clientes, salienta-se que no caso em tela nem mesmo foram fornecidos os 

dados do suposto contrato de crédito. Sendo assim, tem-se como 

INEXISTENTE o DÉBITO MOTIVO da NEGATIVAÇÃO existente no nome da 

parte requerente. Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se 

possível a análise com maior segurança dos pleiteados danos morais. 

Nesse ponto melhor sorte assiste o requerido, isto porque a negativação 

promovida pelo requerido em nome da reclamante ocorreu em 19/08/2016 

(id 12287124, p. 09), sendo que, na época a reclamante já contava com 

vários títulos protestos, efetivados em 05/01/2016, 01/12/2015, 

30/10/2015, 27/08/2015, 04/08/2015 e 27/11/2014, ou seja, anteriormente 

a anotação do reclamado, tal como comprovado em documentos juntados 

na exordial. Neste sentido o E. STJ editou a súmula n.º 385, in verbis: STJ, 

Súmula nº 385 : "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ". (destaque acrescido) 

Com efeito, apesar de a reclamante alegar que as demais restrições 

também foram fraudulentas e teve os débitos que a originou questionado 

judicialmente, em nada comprovou, fato que impede o reconhecimento dos 

pleiteados danos morais. Isto porque, o teor da súmula acima transcrita é 

claro, havendo anotação legítima preexistente, tal como no caso dos 

autos, não há que se falar em ressarcimento moral, muito embora o direito 

de cancelamento ainda assista a reclamante. Ao arremate destaca-se o 

entendimento proferido pelo E. TJMT no julgamento de caso análogo ao 

presente: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO 

PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (Redação da súmula 385 do STJ) As provas colacionadas 

ao autos apontam para existência de inscrição preexiste, não havendo o 

mínimo de elementos seguros para se afirmar que se trata também de 

inscrição irregular. (TJMT - Ap 152063/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018 – destaque acrescido) Destarte, 

no tocante aos danos morais o pedido inicial não merece guarida, ante a 

comprovação de anotação preexistente em nome da reclamante. 1. 

DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação proposta por EDINA MACEDO 

RAMIRES em face de BANCO BRADESCO S/A, para DECLARAR como 

INEXISTENTE a DÍVIDA oriunda do contrato CT03035592179, no valor total 

de R$ 91,44 (noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), apontada 

pelo reclamado em nome da parte reclamante, e ainda, para 

DETERMINANDO a exclusão de qualquer anotação restritiva realizada pelo 

reclamado em nome da reclamante com base no dívida por ora 
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reconhecida como inexistente, por consectário, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-98.2018.8.11.0019
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MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (REQUERENTE)
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CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N ÇA 1. Relatório Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS proposta por MARIA CARLA REZENDE 

FIGUEIREDO em face de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO e SOCIEDADE MEDICA SÃO LUCAS LTDA. – EPP. Narra a parte 

requerente que é beneficiária da primeira requerida desde o ano de 2007, 

iniciando-se a relação contratual na condição de dependente do seu 

genitor, após, passou a ser titular na modalidade coletivo por adesão 

existente entre a requerida e a OAB/MT. Aduz que o plano contratado com 

a primeira requerida tem abrangência nacional, cobertura para exames, 

ambulatórios e internações de forma imediata, sem qualquer carência ou 

custos para procedimentos, apenas coparticipação nas consultas. Segue 

alegando que, após pesquisa no site do plano de saúde, encontrou na 

cidade de Juara/MT, que era a mais próxima que disponibilizava o serviço 

desejado pela reclamante, qual seja, inserção de Dispositivo Intra Uterino 

de Cobre, mais conhecido como DIU, o Hospital e Maternidade São Lucas, 

pessoa jurídica credenciada, ora requerida. Aduz, ainda, que ao solicitar 

consulta na segunda requerida, esta foi informada que deveria pagar para 

depois ser reembolsada pelo plano de saúde, insatisfeita com o 

procedimento adotado pelo hospital, e após dias em contato com a Unimed 

Cuiabá, sem conseguir uma solução, relatou o fato à Agência Nacional de 

Saúde, a qual comunicou o fato à prestadora, o que resultou no 

agendamento da consulta para o dia 23/05/2017. Segundo a reclamante, 

ela realizou outra consulta no dia 07/06 e, foi orientada a retornar quando 

houvesse condições mais satisfatórias em um dos exames. Assim, 

prevendo a reclamante a burocracia do setor de intercâmbio, ela pediu 

para que fosse solicitado o DIU e demais materiais, sendo autorizado no 

dia 25/07 (válido até 04/09/2017), ocorre que, fora acrescido na fatura da 

reclamante a mão de obra da médica. Alega que, depois de refazer os 

exames, acreditando estar apta para o procedimento, a reclamante 

agendou nova consulta, a qual não pode ser realizada, pois no dia a 

reclamante foi informada no balcão, pela secretaria da médica, que 

deveria pagar o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pela 

consulta, com a justificativa de não ser aceito o convênio, pois tiveram 

muito “trabalho” para receber o dinheiro da consulta anterior do plano de 

saúde. Por fim, relata que fora constrangida, eis que tinha conhecimento 

que o procedimento seria realizado pelo hospital conveniado à Unimed, 

entretanto, alega que não foi informada em nenhum momento do não 

atendimento pelo plano de saúde, sendo informada posteriormente pela 

administração do hospital que o vínculo dele com a médica consistia em 

contrato de locação e em virtude disso, seria facultativo ao médico o 

atendimento ou não pela Unimed. Posto isso, pugna a autora, que torne 

definitiva a obrigação de fazer do procedimento, exames e materiais a eles 

inerentes, com outra instituição ou profissional especializado, além de 

indenização pelas requeridas a título de danos morais no valor e R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Na audiência de conciliação a primeira 

requerida ofereceu proposta de acordo, na qual disponibilizaria os 

serviços pretendidos pela reclamante na cidade de Juara, proposta esta 

que não fora aceita pela reclamante, por insistir na condenação das 

requeridas no pagamento de indenização pelos danos morais 

supostamente sofridos. Devidamente citada, a primeira requerida 

apresentou defesa, afirma a inexistência de danos morais suscetíveis de 

reparação, pois em nenhum momento houve recusa no fornecimento do 

serviço prestado a reclamante, pugnando pela improcedência da 

demanda. Já a segunda reclamada apresentou defesa, arguindo, 

preliminarmente, a ilegitimidade passiva, alegando que em nenhum 

momento provocou qualquer constrangimento ou mesmo se recusou a 

prestar os serviços hospitalares necessários. No mérito, aduz que a 

médica que cobrou a consulta da reclamante presta serviços na segunda 

requerida, não sendo ela conveniada com o referido plano de saúde. A 

reclamante apresentou impugnação à contestação, informando que já 

estava sendo realizado o procedimento pretendido na presente ação, bem 

como rebatendo todos os argumentos apresentados nas defesas das 

reclamadas. Eis o resumo do necessário, até mesmo porque é dispensado 

o relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. É 

o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO A questão posta nos autos trata-se de 

matéria de direito e de fato, no entanto, nota-se que as provas coligidas 

delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, na forma 

do art. 355, I, do CPC/15. Com efeito, não havendo necessidade de maior 

dilação probatória, e verificando que na preliminar de ilegitimidade passiva 

apresentada pela segunda reclamada consta conteúdo que se confunde 

totalmente com o mérito, e não constando questões de nulidades 

pendentes de deliberação, passa-se diretamente ao julgamento meritório, 

ocasião em que será melhor deliberada a alegada inexistência de 

irregularidade na prestação dos serviços, motivos pelo qual não houve 

danos morais sofridos, tal como suscitado pela parte reclamada. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência dos danos morais 

sofridos pela parte reclamante, ante a falha na prestação do serviços das 

reclamadas. Isto porque, inexiste qualquer resistência por parte da 

Unimed, quanto a obrigação de fazer, umas vez que na audiência de 

conciliação e em sua peça defensiva se dispôs a arcar com a custas da 

implantação do DIU na reclamante, na forma sugerida. Outrossim, a própria 

reclamante, na impugnação à contestação, informou que a obrigação de 

fazer está sendo efetivada pelo plano de saúde, portanto, não havendo 

que se discutir sobre tal pedido, passa-se, agora, a análise do pedido de 

indenização por danos extrapatrimoniais eventualmente sofridos pela 

reclamante. Cumpre registrar, desde logo, que, pelo tipo de relação 

intersubjetiva estabelecida entre as partes, o caso em tela se submete às 

normas consumeristas (Lei n. 8.078/1990), nos termos consolidados no 

enunciado de súmula n. 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde". No entanto, o fato de a presente relação estar regida 

pelo Código Consumeirista não impõe o deferimento automático dos 

pedidos vindicados, devendo ser analisada toda a situação fática 

colocada em juízo. No presente caso, a controvérsia está adstrita à 

análise de ter sido irregular, ou não, a cobrança da consulta médica no 

estabelecimento da segunda requerida, a qual é pessoa jurídica 

credenciada para prestar alguns serviços a primeira requerida e, se essa 

conduta, causou danos de ordem moral a reclamante. Não há controvérsia 

de que a reclamante necessitou de cuidados médicos, mas ficou evidente, 

através de imagem exposta na própria petição inicial, que a médica 

ginecologista que cobrou a consulta da reclamante, realmente não possuía 

convênio com o plano de saúde Unimed, pois este serviço não consta 

expresso na guia de médicos da Unimed, conforme pesquisa realizada no 

site da primeira reclamada pela reclamante, bem como não existi nos 

autos, prova de pedido e negativa por parte da primeira reclamada. Não 

havendo convênio, não existe a obrigação da segunda reclamada 

autorizar a consulta, sem o prévio pagamento. E, ainda, considerando que 

o contrato prevê o reembolso no caso de atendimento fora da rede 

credenciada, competia à reclamante ter solicitado o reembolso ao plano, 

conforme estipulação contratual. A Lei 9.656/1998, em especial o seu art. 

12, inciso VI, dispõe acerca do reembolso das despesas médicas em caso 

de atendimento por profissionais não credenciados/cooperados, em caso 

de urgência ou emergência. Vejamos: Art. 12. (...) VI - reembolso, em 

todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o 

desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas 

efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de 

urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos 
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serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas 

operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e 

hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo 

máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; Sendo 

assim, diante da ausência de credenciamento com a médica ginecologista, 

a qual presta serviços no estabelecimento da segunda reclamada, o 

custeio das despesas médicas e hospitalares ocorrerá por meio de 

reembolso, sendo demonstrada a urgência ou emergência, e nos termos 

contratado. In casu, diante das circunstâncias fáticas do caso vertente, 

não houve dano moral experimentado pela reclamante. Não havia a 

obrigatoriedade da autorização do plano para consulta com a médica em 

questão, já que se tratava de profissional não credenciado e, ainda, não 

restou comprovado pela requerente a realização do pedido ao plano de 

saúde para realizar o procedimento pretendido. E mesmo que assim não 

fosse, em momento algum houve demonstração de negativa do plano de 

saúde em cumprir com as indicações médicas. Ao contrário do que alega 

a reclamante na exordial, não houve irregularidade na prestação de 

serviço pela segunda requerida, haja vista a ausência de convênio do 

plano de saúde com a médica especialista, indicada para o procedimento 

médico pretendido, não havendo, portanto, ato ilícito e, por consequência, 

danos morais. Neste sentido, destacam-se as jurisprudências dos E. 

Tribunais Superiores proferidas em casos análogos, vejamos: 

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. 

INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO FORA DA REDE 

CREDENCIADA. REEMBOLSO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. INEXISTENTE. 1. Ainda que as relações jurídicas entre os 

usuários e as operadoras de plano de saúde sejam regidas pelas normas 

do Código de Defesa do Consumidor, não há que falar em deferimento 

automático dos pedidos em favor do consumidor, devendo a situação 

fática ser analisada de acordo com cada caso concreto. 2. Nos casos de 

urgência e emergência, com indicação de cirurgia cardíaca e o 

atendimento médico ocorrer fora da rede credenciada ou conveniada, 

deve a parte buscar o reembolso, nos termos contratado entre as partes 

(beneficiado e plano de saúde). 3. Inocorrendo ato ilícito por parte do plano 

de saúde, bem como não demonstrado nos autos os elementos capazes 

de configurar o dano moral, este deve ser afastado. 4. Recurso de 

apelação conhecido e provido. (TJ-DF 20161010027567 DF 

0002718-12.2016.8.07.0010, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 29/09/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 05/07/2017. Pág.: 437/447). (Negritei). DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CDC E DA LEI Nº 9.656/1998 

- ATENDIMENTO EMERGENCIAL ESPECIALIZADO - CONDIÇÕES TÉCNICAS 

- INEXISTÊNCIA NA REGIÃO - SERVIÇO PRESTADO POR HOSPITAL NÃO 

CONVENIADO - DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - REEMBOLSO 

OBRIGATÓRIO - DANO MORAL - FATO CAUSA - INOCORRÊNCIA - 

REPARAÇÃO NÃO DEVIDA - 1) Nos contratos celebrados com instituições 

de assistência à saúde, embora a aplicação dos princípios contratuais em 

geral não deva ser descartada como regra, as cláusulas dessas avenças 

devem ser interpretadas, considerando a relevante natureza dos serviços 

pactuados, em consonância com os ditames do Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, inclusive de seu art. 47, e da Lei nº 9.656/1998 - 

2) Por força do disposto no art. 1º, inc. I, da Lei nº 9.656/1998, com a 

redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44/2001, configurada a 

necessidade de atendimento de emergência ou de urgência, é obrigatória 

a cobertura pelo respectivo plano de assistência à saúde, das despesas 

médico-hospitalares desembolsadas pelo usuário do plano, ainda que os 

serviços tenham sido prestados por estabelecimento não conveniado ou 

não credenciado e a preços superiores aos praticados pela 

administradora do plano, mormente quando inexistente nosocômio 

congênere e igualmente capacitado na região ou mesmo em centros mais 

desenvolvidos - 3) Nos contratos de assistência à saúde, se a prestadora 

do serviço não descumpriu previsão contratual expressa, mas, 

tão-somente, defendeu a validade de cláusula estampada na avença, 

ainda que equivocadamente, não há lugar para reparação por dano moral - 

4) Apelação parcialmente provida. (APELAÇÃO. Processo Nº 

0014697-24.2007.8.03.0001, Relator Desembargador MÁRIO GURTYEV, 

CÂMARA ÚNICA, julgado em 28 de Abril de 2009). (Negritei). PROCESSO 

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PELA 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO QUE SE 

SUBMETE ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/98 E DO CDC. PLANO DE 

SÁUDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE GRANDE PORTE. REALIZAÇÃO 

COM MÉDICO ESPECIALISTA NÃO CREDENCIADO. ATENDIMENTO 

REALIZADO EM REGIME DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. SITUAÇÃO DE 

EXCEPCIONALIDADE. RISCO DE VIDA EVIDENCIADO. REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS PAGAS E COMPROVADAS. OBRIGAÇÃO DO PLANO 

CONTRATADO EM ARCAR COM TAIS VALORES. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. (TJ-RN - AC 

20150170011 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data 

de Julgamento: 01/03/2016, 3ª Câmara Cível). (Negritei). Nessa seara, não 

se discute o estado de saúde da reclamante, até mesmo porque, não resta 

evidente a urgência ou emergência do procedimento médico requerido, 

mas a existência de ato ilícito praticado pelas reclamadas que, no caso, 

não restou comprovado. Para configurar este tipo de dano, essencial a 

comprovação dos requisitos ensejadores, quais sejam, a conduta ilícita, o 

nexo de causalidade, o dano ou prejuízo. Inexistente tais elementos, não 

há que se falar em dano moral. Nesse sentido, confira-se o seguinte 

precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. 

ILEGITIMIDADE P A S S I V A D O P L A N O D E S A Ú D E. REJEIÇÃO. 

AUTORIZAÇÃO. DEMORA RAZOÁVEL. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. 

DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 2. O surgimento da obrigação de reparação 

do dano moral implica na demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano suportado pelo ofendido e a conduta lesiva do ofensor. Não estando 

provado que a conduta dos réus tenha o condão de macular a honra, a 

intimidade e a vida privada do apelante, não há que se falar em nexo de 

causalidade, excluindo por completo a possibilidade de indenização por 

danos morais. (Acórdão n.980924, 20140710395469APC, Relator: 

ALVARO CIARLINI 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, 

Publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 213/226). Ressalte-se que no 

presente caso, afasta-se a condenação a título de danos morais não pelo 

argumento de que a reclamante passou por meros dissabores, mas 

porque não restou devidamente comprovada a conduta ilícita do plano de 

saúde e do hospital, apta a ensejar tais danos. Conclui-se, portanto, que 

não houve dano moral, razão pela qual o referido pedido deve ser julgado 

improcedente. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA CARLA REZENDE 

FIGUEIREDO em face de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, para OBRIGAR a promovida a providenciar em favor da 

promovente, a implantação do Dispositivo Intra Uterino de Cobre - DIU, bem 

como os exames e materiais a eles inerentes, conforme prescrição 

médica, por consectário, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, não havendo manifestação da parte 

interessada na execução da sentença, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-10.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de pedido de imposição de medida 

protetiva ao idoso c/c tutela provisória de urgência formulado pelo 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso em favor de Pedro Gonçalves 

da Silva, , contra o Município de Porto dos Gaúchos/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial, em apertada síntese, 

que o Sr. Pedro Gonçalves da Silva conta com 81 (oitenta e um) anos de 

idade, e não possui vínculo familiar, encontrando-se em situação de 

vulnerabilidade física, portanto não possui condições de permanecer 

sozinho, possuindo ainda problemas oftalmológicos que o impedem de 

praticar atividades cotidianas. Relata ainda, que o idoso utiliza a 

aposentadoria recebida pela previdência social para fins que prejudicam a 

sua saúde, com a compra de bebidas alcoólica e de tabaco, necessitando, 

assim, do auxílio de terceiros para se alimentar e adquirir os medicamentos 

de que precisa. Desse modo, não tendo o primeiro requerido condições de 

residir sozinho, pugnou o Parquet em sede de tutela antecipada de 

urgência a institucionalização do mesmo. Deferida liminarmente a medida 
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de proteção formulada pelo Parquet na decisão de id 9995971. Juntada 

informação pelo segundo requerido do cumprimento da tutela de urgência, 

com o acolhimento do idoso na entidade de abrigamento "Lar dos Idosos - 

Irmã Maria Lucianet", localizada em Juara/MT (id 11340875). Parecer 

Ministerial de id 14911344 pleiteando o julgamento antecipado do mérito, 

com a confirmação dos efeitos da tutela de urgência. Eis o resumo do 

necessário, até mesmo porque é dispensado o relatório, conforme 

permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. É o relatório. 1. 

Fundamentação Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC/15, não havendo a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;(...)” Assim, não sendo arguidas preliminares, e não constando 

nulidades pendentes de apreciação, passa-se diretamente ao julgamento 

meritório. A Constituição Federal prevê que é dever da família, da 

sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, in verbis: “Art. 230. A 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” Com efeito, o 

Poder Público como um todo - União, Estados e Municípios - é responsável 

pelas ações e serviços de saúde, não podendo esquivar-se do dever de 

prestá-los de forma integral, incondicional e gratuitamente o tratamento de 

pessoa cuja família não tem condições de custear. Nesse sentido 

destacam-se os seguintes dispositivos constitucionais: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” “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.” De igual modo, o Estatuto do Idoso disciplinado pela Lei n.º 

10.471/2003, especialmente em seu artigo 2º, prevê ao idoso à 

preservação da saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual em condições de liberdade e dignidade, preconizando assim, que 

nenhum idoso será objeto de qualquer forma de negligência ou omissão, 

garantindo direitos fundamentais. Além disso, o referido Diploma Legal 

assegura que em caso de violação ou ameaça destes direitos, seja por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por omissão ou abuso da 

família, curador ou entidade de atendimento e em razão de sua condição 

pessoal, poderá o Juízo determinar medidas para preservação dos direitos 

à vida. Vê-se que no caso em comento, aplica-se o disposto nos 

seguintes artigos do Estatuto do Idoso, tendo em vista a situação 

vivenciada pela idosa, a omissão do Estado e da família: “Art. 43. As 

medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da 

família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição 

pessoal.” (destaque acrescido) “Art. 44. As medidas de proteção ao idoso 

previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e 

levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários.” “Art. 45. Verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a 

requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas: I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de 

responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III 

– requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, 

hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em programa oficial ou comunitário 

de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas 

lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe 

cause perturbação; V – abrigo em entidade; VI – abrigo temporário.” 

(destaque acrescido) In casu, resta indene de dúvidas que o idoso não 

possui qualquer condição de gerir sua vida sozinho, encontrando-se em 

situação de vulnerabilidade física, pois mesmo percebendo renda própria, 

utiliza o dinheiro para comprar bebidas alcoólica e tabaco, necessitando 

de auxílio de terceiros para se alimentar e adquirir os medicamentos de 

que precisa. Ademais, o idoso opõe obstáculos quanto aos cuidados 

despendidos pelo CRAS, não aceitando ser submetido a tratamento de 

saúde. Possui, ainda, o primeiro requerido, problemas oftalmológicos que o 

impede de praticar atividades cotidianas. Logo, evidente que a adoção da 

medida de proteção perseguida nos autos atende melhor os interesses do 

idoso, eis que, pelas informações acostadas nos autos ele não possui 

qualquer vínculo familiar. O Estatuto do Idoso prevê expressamente a 

possibilidade de o Ministério Público defender direito do idoso que se 

encontrar em situação de risco, tal como prevê o artigo 74, inciso III, do 

Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/03. E, não havendo expressa ação no 

Estatuto do Idoso, pode e deve o Ministério Público no cumprimento do seu 

dever funcional utilizar as ações possíveis no ordenamento jurídico para a 

defesa do idoso, como no caso, as de jurisdição voluntária que se 

adequam perfeitamente ao fim (AC n. , de Curitibanos, rel. Des. Jânio 

Machado, j. em 21.11.2007). 2. Dispositivo “Ex positis”, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Pedro 

Gonçalves da Silva, para fins de DETERMINAR a colocação compulsória 

do idoso em abrigo de entidade apto ao atendimento de suas 

necessidades, sendo este particular, os custos do serviço prestado em 

abrigo serão arcados pelos proventos percebidos pelo idoso, mediante 

elaboração de contrato de serviços nestas condições e, sendo tal valor 

insuficiente, as despesas excedentes deverão ser custeadas pelo 

Município, CONFIRMANDO assim a tutela antecipada deferida no id 

9995971, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 3. Disposições Finais Sem custas, despesas e 

honorários advocatícios. PROCEDA-SE com a remessa dos autos à 

Superior Instância, atentando-se ao reexame necessário que se impõe a 

sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Fazenda Pública (Súm. 490 

do STJ). Preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações estilares. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao MPE. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144968 Nr: 1863-30.2018.811.0017

 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): Luiz Eduardo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144977 Nr: 1866-82.2018.811.0017

 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): Raimundo Ramalho Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139587 Nr: 2191-91.2017.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Augusto de Almeida, Henrique Augusto 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17030 Nr: 1839-51.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Gomes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para proceder ao levantamento do alvará 

expedido às fls. 74/75, bem como para que requeira o que mais entender 

de direito, diante da pesquisa infrutífera aportada às fls. 76.

Às providências, voltando-me conclusos na sequência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146260 Nr: 2673-05.2018.811.0017

 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: Francisca Lopes Pinto

 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.

Compulsando os autos, denota-se que o comprovante de indeferimento 

administrativo do benefício juntado às fls. 15 (requerimento de 

aposentadoria por idade), não condiz com o pedido exposto na petição 

inicial (pedido de pensão por morte).

Assim sendo, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante 

de indeferimento administrativo que tenha relação com o pedido formulado, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, III, CPC).

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 1851-26.2012.811.0017

 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: Fábio Barros Coelho

 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:

 Certifico o trânsito em julgado da r. sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133878 Nr: 710-30.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145933 Nr: 2495-56.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Lopes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-0

 CONCLUSÃO:ISTO POSTO, não preenchido o requisito objetivo, indefiro o 

pedido de autorização para o trabalho externo, o que faço com fulcro no 

art. 37, caput, da Lei de Execução Penal e HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às fls. 93 dos autos, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais.Por fim, oficie-se à Polinter e à Direção da Cadeia Pública, conforme 

requerido às fls. 97.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia - MT, 24 de Outubro de 2018.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146667 Nr: 2929-45.2018.811.0017

 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: Nazaré Barros Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Jesus Laurindo 

- OAB:18483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.
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Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146666 Nr: 2928-60.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jece Sudário Guimarâes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Jesus Laurindo 

- OAB:18483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5492 Nr: 543-67.2003.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado de 

Mendonça, José Ricardo Machado de Mendonça, Silvane Rassi, Alexandre 

Machado de Mendonça, Gisela Maria Umbelina Vieira da S. M.de 

Mendonça, Cícero Machado de Mendonça, Erides Campos Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Xavier de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:GO- 8.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34447 Nr: 480-27.2012.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nair Eugênio Ribeiro, Edson Vieira da Silva 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Morjube Candido de Castro - 

OAB:12.166-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:2025/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, uma vez que tempestivos e no mérito os rejeito.Sem 

prejuízo, diante da noticia de que a parte requerida não cumpriu 

voluntariamente a ordem de desocupação voluntária do imóvel, mesmo 

devidamente intimada (fls. 693), EXPEÇA-SE MANDADO DE 

DESOCUPAÇÃO FORÇADA, devendo o Oficial de Justiça executor da 

ordem requerer o auxílio de força policial para cumprimento, caso 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 

25 de Outubro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55123 Nr: 34-67.2015.811.0098

 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: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q1 Comercial de Roupas S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIARA ALVES CUNHA DE 

SANTI - OAB:SP 299302

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de rescindir 

o contrato firmado entre as partes e condenar o requerido a restituir o 

valor de R$ 78,20 (setenta e oito reais e vinte centavos) pago pela 

mercadoria não entregue, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde 

o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a contar da data da citação.Condeno a requerido ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 15 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54600 Nr: 1012-78.2014.811.0098

 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): Jair Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:MT 6525

 Autos: 1012-78.2014.811.0098Código: 54600Vistos. Na forma do artigo 

357, inciso II, do Código de Processo Civil, as questões de fato e de direito 

relevantes são atinentes à prática ou não de ato de improbidade 

administrativa, para tanto fixo como ponto controvertido a ser provado 

pelas partes, se a viagem até Cuiabá-MT com o veículo público, teria 

ocorrido nos interesses do Município ou particulares, tendo em vista a 

alegação da necessidade de despachar pessoalmente com o Deputado os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 695 de 760



documentos previamente protocolizados. No que diz respeito à distribuição 

do ônus da prova, tenho que deva se dar conforme o art. 373 do Código 

de Processo Civil.Cientifiquem as partes que estas terão o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos, ou solicitar ajustes, sob 

pena de desta decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Decorrido o 

prazo em epígrafe, estabilizada a decisão, intimem-se as partes para 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

fundamentadamente sua necessidade, sob pena de preclusão e 

indeferimento, no prazo comum de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião-MT, 22 de Setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-39.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (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. 1000112-39.2018.8.11.0098 Valor da causa: $11,105.02 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SILAS FERREIRA DA SILVA Endereço: Avenida 13 de Maio, 653, 

Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 10 11 13 E 14 BLOCO 01 E 02 PARTE SALA 

101 1, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-000 

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: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/12/2018 Hora: 09:00 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. PORTO 

ESPERIDIÃO, 25 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário 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 Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47399 Nr: 1296-38.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO NAVI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40290 Nr: 563-09.2016.811.0080

 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: Jose Roberto da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42588 Nr: 1830-16.2016.811.0080

 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: Rui Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116/MS
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 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença.

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10% e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32923 Nr: 224-21.2014.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MTSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Considerando-se a inexistência de acordo entre as partes, RECEBO o 

recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais (suspensivo e 

devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34628 Nr: 1502-57.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcinda de Freitas e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 89: Defiro. Providencie a Secretaria o necessário.

Por conseguinte, antes da remessa para regular processamento, dê-se 

ciência ao INSS do espelho elaborado, sem prejuízo da remessa ao TRF1.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63208 Nr: 4089-13.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELEX TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 4088-28.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELEX TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32637 Nr: 1399-84.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSIELE RIBEIRO DA SILVA, MARIA EDUARDA AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para ciência do resultado do julgamento do recurso, 

bem como do retorno dos autos.

Faculto eventuais requerimentos de ambas as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31673 Nr: 458-37.2013.811.0080

 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: MAURO LUIZ MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19082 Nr: 878-13.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leandro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS em razão da 

concordância expressa da parte exequente.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (REF 31).

 Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré - COM ENVIO DOS AUTOS - para ciência do 

referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, que muito embora tenha sido revogado reputo pertinente a sua 

aplicação, a fim de se evitar lesão de difícil reparação a qualquer das 

partes e assegurar o resultado útil do processo.

Ademais, deverá a secretaria observar o destacamento de eventuais 

honorários contratuais, caso requerido.

Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61794 Nr: 3352-10.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSS, ASL, ASL, ASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 057/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que informe a conta bancária da requerente, afim 

de que seja expedido o Mandado de Citação/Intimação, com URGÊNCIA 

haja vista data da audiência designada para o dia 19/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61794 Nr: 3352-10.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSS, ASL, ASL, ASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 19 de novembro de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização das 

audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar 

à intimação o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve 

a citação da parte Requerida.

Processo código 62725 às 07h00m (MT)

Processo código 45866 às 07h15m (MT)

Processo código 59451 às 07h30m (MT)

Processo código 61400 às 07h45m (MT)

Processo código 61402 às 08h00m (MT)

Processo código 61700 às 08h150m (MT)

Processo código 61794 às 08h30m (MT)

Processo código 61723 às 08h45m (MT)

Processo código 62443 às 09h00m (MT)

Processo código 50845 às 09h15m (MT)

Processo código 59211 às 09h30m (MT)

Processo código 49787 às 09h45m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61723 Nr: 3308-88.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beno Dalmolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 19 de novembro de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização das 

audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar 

à intimação o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve 

a citação da parte Requerida.

Processo código 62725 às 07h00m (MT)

Processo código 45866 às 07h15m (MT)

Processo código 59451 às 07h30m (MT)

Processo código 61400 às 07h45m (MT)

Processo código 61402 às 08h00m (MT)

Processo código 61700 às 08h150m (MT)

Processo código 61794 às 08h30m (MT)

Processo código 61723 às 08h45m (MT)

Processo código 62443 às 09h00m (MT)

Processo código 50845 às 09h15m (MT)

Processo código 59211 às 09h30m (MT)

Processo código 49787 às 09h45m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56713 Nr: 1099-49.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO BACKES, ROSELAINE MARIZA 

PEZZINI BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:185048, Thiago Soares Gerbasi - OAB:300.019/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-23.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCI MOREIRA DA SILVA - ME (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 25 de Janeiro de 2019 às 13h30min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-51.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000076-51.2018.8.11.0080. REQUERENTE: JUAREZ GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. O 

artigo 8º, da Lei do Juizado Especial (Lei nº 9.099/95), estabelece que 

“não poderão ser partes no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Conforme se observa da inicial, 

JUARES GOMES DA SILVA ajuizou a presente ação indenizatória c/c 

pedido liminar em face da SECRETARIA DO ESTADO E DA FAZENDA - 

SEFAZ, órgão público despersonalizado da pessoa jurídica de direito 

público interno ESTADO DE MATO GROSSO, neste Juizado Especial Cível. 

Como asseverado, a lei que rege o procedimento do juizado especial é 
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expressa em enunciar que não poderão ser partes no processo no 

Juizado as pessoas jurídicas de direito público, dentre outras. Tal 

competência é material, nos ditames do art. 44 do CPC, e, portanto, 

absoluta, imposição do art. 62 do CPC, podendo ser reconhecida pelo 

Juízo a qualquer momento, por força do art. 64, § 1.º do mesmo diploma. 

Assim, considerando que estamos diante de matéria de ordem pública, 

pode este magistrado declarar, de ofício, a incompetência do juízo para o 

julgamento da causa, extinguindo o feito na forma do artigo 51, IV da Lei 

9099/95. Pelas razões expostas, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 8º e 51, inciso IV, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase processual 

(art. 55, da Lei 9.099/95). P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010084-36.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SANTANA MELO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB OAB - MT0008158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010084-36.2016.8.11.0080. EXEQUENTE: PEDRO DE SANTANA MELO 

NETO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando-se o cumprimento da obrigação 

determinada, comprovado pelo documento juntado aos autos, julgo 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, providenciando a Secretaria o adequado impulsionamento do 

feito. Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, conforme 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, 

certifique-se o cumprimento integral do Provimento, expedindo-se alvará 

de levantamento em momento oportuno. Cumpra-se. Às providências. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-51.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRTON THEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010029-51.2017.8.11.0080. REQUERENTE: LAIRTON THEISEN 

REQUERIDO: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Vistos. 

Considerando-se o cumprimento da obrigação determinada, comprovado 

pelo documento juntado aos autos, julgo EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados, 

providenciando a Secretaria o adequado impulsionamento do feito. Além 

disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso, conforme Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, certifique-se o 

cumprimento integral do Provimento, expedindo-se alvará de levantamento 

em momento oportuno. Cumpra-se. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-72.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010004-72.2016.8.11.0080. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Considerando-se o cumprimento da obrigação determinada, comprovado 

pelo documento juntado aos autos, julgo EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados, 

providenciando a Secretaria o adequado impulsionamento do feito. Além 

disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso, conforme Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, certifique-se o 

cumprimento integral do Provimento, expedindo-se alvará de levantamento 

em momento oportuno. Cumpra-se. Às providências. P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44211 Nr: 1872-68.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlene da Silva Novais, Ivanilda Bilherme 

Batista, Wemerson de Moura Sanches, Paulo Cesar Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/O, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, 

Fernando Melo - OAB:14.312-B, Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:OAB/MT 10755, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031, Mitsy 

C. Batista - OAB:16.560, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 

OAB/MT

 Vistos.

 REF. 283: defiro o pedido da defesa e antecipo a solenidade para o dia 

06.11.2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário (mandados, cartas precatórias e 

ofícios) para realização da audiência supra.

 Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57743 Nr: 2120-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A ROMERO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS, ANTONIO 

ROMERO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Alberto Narchi, LARA PARAVICH 

SARHAN NARCHI, ALFREDO NARCHI FILHO, JUDITH ABDALLA NARCHI, 

CLAUDIO ZARZUR, Espólio de Abrahão Zarzur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, especialmente pelo fato de que a parte 

autora pretende a declaração da usucapião pela posse ininterrupta de 

toda uma propriedade rural com área de quase 18.000 (dezoito mil) 

hectares, os quais demonstram, primo ictu oculi, a deturpação ideológica 

da previsão legal constante do art. 98 do CPC.

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

De outro lado, cumpre esclarecer que a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para recolhimento ao 

final, excetuando-se os casos previstos em lei (AI, TJMT, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Sendo assim, INDEFIRO eventual pedido de recolhimento de custas ao 

final, devendo a parte autora recolher os valores necessários, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32504 Nr: 959-91.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleni Alves da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao procurador da 

parte requerente, bem como à Procuradoria Federal para manifestar-se 

sobre o RPV expedido às fls. 121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 264-35.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ICASSATTI CORAZZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12.560/O

 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 manifestar-se sobre a não localização do bem e do requerido, 

conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, Ref: 12.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20286 Nr: 1607-76.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL BOTTAN, VITALINO LUIZ PAVONI, EDEMIR 

CARLOS PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atilio Pelizan, Jessica Tailine Pelizan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA KARULINY 

ALVES JOSEVICIUS, para devolução dos autos nº 

1607-76.2010.811.0079, Protocolo 20286, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 354 Nr: 62-04.2000.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MS - 20495-A, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdevino Ferreira de 

Amorim - OAB:MT - 640

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos à Execução em que foi determinada a intimação da 

parte sucumbente para o pagamento, sob pena de incidência da multa 

prevista no artigo 475-J ou artigo 794, I, ambos do CPC/73.

Foi requerida a penhora on line, caso não efetuado o pagamento, tanto 

nos autos principais (código 119) quanto nos presentes autos.

Nos autos principais (código 119), foi realizada uma tentativa de bloqueio 

de valores, via BACENJUD, na data 26/05/2015, contudo foi infrutífera.

Diante da tentativa frustrada de bloqueio dos valores nos autos principais, 

nada foi requerido nos Embargos à Execução.

Foi requerida remessa ao arquivo provisório nos autos principais (código 

119), sendo remetido também os Embargos à Execução.

Vieram os autos conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão 

requerido.

Verifico que a suspensão do processo foi deferida sob a égide do 

CPC/73.

O Superior Tribunal de Justiça-STJ, exarou o entendimento de que nesses 

casos, há necessidade de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento do feito, para só então iniciar a contagem do prazo 

prescricional e aplicação da regra de prevista no CPC/2015 (RE 1.620.919 

– PR).

Pelo exposto, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito ou 

manifestar-se acerca da continuidade da suspensão nos termos dos 

artigos 921, 922 e 1.056 do CPC/2015, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 617-93.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12829 Nr: 669-65.2010.811.0052
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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): Jesuino Vieira da Silva

 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 669-65.2010.811.0052 – Código 12829

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a sessão do Tribunal do Júri outrora aprazada para o dia 19 

DE MARÇO DE 2019 ÀS 08H00MIN (MT), devendo ser intimadas as partes 

nos termos da última decisão exarada (fls. 185/186).

 Ademais, tendo em vista que a testemunha Fadel Tavares Câmara reside 

em Mirassol D’Oeste/MT, expeça-se carta precatória para sua intimação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46835 Nr: 2335-57.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Bandeira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:OAB/MT 15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39673 Nr: 655-71.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Casagrande da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35748 Nr: 292-21.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestor Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34154 Nr: 961-11.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva do Amaral Delmondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região retornou os autos para a primeira 

instância, uma vez que há necessidade prévio requerimento 

administrativo.

Intimadas as partes acerca do retorno dos autos, a parte autora juntou o 

requerimento do benefício administrativamente (ou demonstrou a sua 

impossibilidade).

Por todo exposto:

1) CITE-SE a requerida para APRESENTAR RESPOSTA no prazo legal 

(observado o disposto no artigo 183 do CPC), com as advertências de 

praxe, uma vez que a contestação anteriormente apresentada se 

restringiu à alegação da preliminar de ausência de interesse processual;

2) Com a juntada da contestação, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

3) Transcorrido o prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE as 

partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46289 Nr: 2035-95.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 
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do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48349 Nr: 3088-14.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49354 Nr: 3603-49.2017.811.0052

 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: Simone Marques Lourenço Campos, Agnelo Campos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requerentes, para comparecerem perante 

este Juízo, a fim de retirarem os Formais de Partilha e a Certidão de 

Casamento Averbada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31724 Nr: 187-15.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo n.º 187-15.2013.811.0011 – Código: 31724 É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em detida análise ao feito, assevero 

que o Laudo Pericial juntado às fls. 69/73/v, devidamente assinado por 

dois peritos oficiais, foi patente e inequívoco ao afirmar que “ao tempo da 

ação, em razão de doença mental, periciado era inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de determinar-se 

de acordo com esse entendimento”. Assim, diante da conclusão pericial, 

atestando que na época dos fatos era inteiramente incapaz de entender a 

ilicitude de seus atos, não há razão para o prosseguimento do feito, já que 

satisfeita a pretensão. Posto isso, DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC c/c 

art. 3º do CPP. P.R.I. Transitada em julgado a presente sentença, 

EXTRAIA-SE cópia das manifestações do Ministério Público e da defesa, 

pugnando pela homologação do laudo pericial e desta decisão, juntando ao 

feito principal. CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa. DESAPENSE-SE 

este feito dos autos principais (código Apolo nº 31136). ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49176 Nr: 3494-35.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE a Autarquia demandada para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca dos embargos de declaração de ref.: 13.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37071 Nr: 745-16.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

A parte exequente concordou com os cálculos apresentados pela parte 

executada.

Tendo em vista que houve concordância com os cálculos trazidos pela 

Executada, impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte executada, os quais fazem parte integrantes 

dessa decisão.

Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41776 Nr: 1842-17.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.
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 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37072 Nr: 746-98.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Prudente de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

A parte exequente concordou com os cálculos apresentados pela parte 

executada.

Tendo em vista que houve concordância com os cálculos trazidos pela 

Executada, impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte executada, os quais ficam fazendo parte desta 

decisão.

Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do reeducando para manifestar-se acerca 

do cálculo de pena de referência 83, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53036 Nr: 1750-68.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindéia Passos Marnes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47426 Nr: 2695-89.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34218 Nr: 1005-30.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33805 Nr: 699-61.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34699 Nr: 1244-34.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Eleutério Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para dar andamento ao feito, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 917-50.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sérgio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35372 Nr: 169-23.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PIRES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31962 Nr: 421-94.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Caso ainda haja necessidade, expeça-se ALVARÁ.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53348 Nr: 1970-66.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Octávio Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Alessandra Ferreira - 

OAB:OAB/MT 18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51562 Nr: 932-19.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECM, Gilberto Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Notifique-se o (a) ASSISTENTE SOCIAL credenciado(a) para cumprir a 

decisão de ref.: 4, bem como justificar a sua inércia.
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Com a juntada do estudo social:

a) INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);

b) Transcorrido os prazos, com ou sem manifestação das partes, VISTAS 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47944 Nr: 2911-50.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joseleide Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INDEFIRO o pedido de nova prova pericial, uma vez que o laudo descreve 

detalhadamente o estado de saúde da parte autora.

No mais, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo e, independente de nova conclusão, INTIMEM-SE as 

partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 788-55.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cordelia Lopes da Chaga Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ação previdenciária em que se noticiou o óbito da parte 

autora.

O patrono da parte autora requereu a suspensão do feito para fins de 

habilitação dos herdeiros, o que foi deferido, pelo prazo solicitado.

Transcorrido o prazo sem pedido de habilitação dos herdeiros, foi 

determinada a intimação do patrono da parte autora, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Dispõe o artigo 313, § 2º, II, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito. (grifei)

A morte da parte, em regra, impõe a suspensão do processo nos termos 

do artigo 313 e seguintes do CPC, o que foi concedido no presente caso. 

Contudo, a parte autora, devidamente intimada por meio do seu advogado, 

não procedeu a habilitação dos herdeiros, o que se infere desinteresse na 

sucessão processual.

Portanto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 485, inciso X, do CPC.

CONDENO a parte requerente no pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO sua exigibilidade, na forma do art. 12 da Lei 1.060/50, 

uma vez que foi deferido os benefícios da justiça gratuita.

P.R.I.C.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35237 Nr: 115-57.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Aparecida Delfino Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53485 Nr: 2066-81.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Natalino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 53485

Vistos etc.,

Verifico que o autor pretende a prorrogação do auxílio-doença/acidente, 

contudo, analisando os autos, não há nenhum atestado médico 

recomendando o afastamento do requerente por 6 (seis) meses do 

trabalho. Ademais, noto que não houve apreciação na esfera 

administrativa do INSS acerca da extensão do pedido pleiteado nos autos.

Portanto, determino que INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, emende a inicial, juntado aos autos o requerimento/apreciação 

admin is t ra t ivo  acerca do ped ido de pror rogação do 

auxílio-doença/acidente, nos termos de artigo 10 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 41947 Nr: 1983-36.2016.811.0052

 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: Thaís Alves dos Santos, YA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandilson de Freitas Goularth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Código: 41947

Vistos etc.,

Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposto por 

Vandilson de Feitas e Thais Alves dos Santos, ambos devidamente 

qualificados.

Primeiramente, 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, dessa maneira, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita para as partes, portanto, 

SUSPENDO sua exigibilidade, nos termos da lei.

Ademais, RETIFICO o montante de R$ 880,05 (1 URH) arbitrado à título de 

honorários advocatícios (ref. 36) para o importe de R$ 896,51 (1 URH), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT – fev 2018. 1EXPEÇA-SE a 

competente certidão de honorário a favor do d. advogado(a) nomeado(a) 

Dr. Amós Medeiros dos Santos.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34492 Nr: 1139-57.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Everaldo Batista Filgueira Junior - OAB:MT - 

11988

 Processo n.º 1139-57.2014.811.0052 – Código: 34492

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31673 Nr: 135-19.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gregorio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31673

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9310 Nr: 213-86.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 (Código 9310)

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte exequente/impugnada, para, querendo, manifestar-se 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12774 Nr: 614-17.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12774

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32489 Nr: 954-53.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32489

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33029 Nr: 53-51.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sonia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33029

Vistos etc.,

À Secretaria da Vara para alterar o patrono da parte requerente, 

conforme requerimento de fls. 137/138.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 
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AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1151-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pinheiro Bassedone, Marcos da Cruz 

Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O, Lucy Rosa da Silva - OAB:2613-MT

 Processo nº. 1151-08.2013.811.0052 – Código: 32692

Vistos, etc..

Considerando o julgamento do HC nº 1010400-49.2018.8.11.0000, ocorrido 

na data de 24/10/2018 (ordem recebida via malote digital), postergo a 

análise do pedido de liberdade provisória acostado à ref. 126 e 

DETERMINO a intimação o réu, na pessoa de seu defensor dativo, para 

comprovação de endereço, sendo esta, condição necessária para a 

soltura.

 Após comprovação, CONCLUSOS com urgência para deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50190 Nr: 348-49.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aéslia Guedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Brandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50190

Vistos etc.,

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por L. H. G. B., devidamente 

representado por sua genitora Aéslia Guedes de Oliveira em desfavor de 

Celso Brandolfo, todos qualificados.

A exordial foi recebida (ref. 04), oportunidade na qual se determinou a 

citação do executado.

Entre um ato e outro, foi certificado (ref. 12) que o executado quitou do 

débito alimentar.

Instado, o Ministério Público se manifestou pela extinção da demanda (ref. 

33).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do fato de o executado ter quitado o débito objeto do pedido 

inaugural, inexiste razão para prosseguimento do feito, razão porque, com 

espeque no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a execução.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém suspendo a exigibilidade, nos termos da lei.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39385 Nr: 534-43.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Código 39385

Vistos etc.,

Tendo em vista que a parte autora já tomou ciência do Acórdão 

(Publicação no DJE em 1405/2018, ref. 63), DETERMINO o arquivamento do 

presente feito com as baixas necessário de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37276 Nr: 821-40.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPLT, LALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Código 37276

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido da cota ministerial de ref. 90.

1. REMETAM-SE os autos para contadoria do Juízo, a fim de realizar a 

atualização do débito alimentar.

2. Diante do inadimplemento da obrigação, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO e determino que 

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em seu desfavor, pelo 

prazo de 3 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, 

nos termos do que dispõe o artigo 528, §§ 3º, 4º e 7º do CPC.

3. No mandado deverá consignar as seguintes informações:

 a) O valor atualizado do débito alimentar;

 b) O cumprimento da pena NÃO EXIME o executado ao pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, CPC);

 c) Uma vez pago o débito alimentar, o cumprimento da ordem de prisão 

será SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC).

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

5. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53910 Nr: 2320-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS, MSV, YdS, GdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2320-54.2018.811.0052 – Código 53910

Vistos, etc..

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 2318-84.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSV, LPdS, LdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 
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possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 2640-07.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCA, ACdA, LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2640-07.2018.811.0052 – Código 54422

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto ao acordo de 

ref. 09.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 2129-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDdS, LVDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2129-09.2018.811.0052 – Código 53571

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto à petição 

acostada à ref. 22.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10151 Nr: 768-06.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria da Pureza Guedes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 10151)

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fls. 63/66, que julgou 

parcialmente procedente a apelação nos Embargos à Execução (código 

30978), fixando os parâmetros para o cumprimento de sentença, 

determino:

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 30/33 e do acórdão de fls. 

63/66 proferidos nos autos 30978 para estes autos.

2) Após, INTIME-SE a parte exequente para que proceda a juntada do 

demonstrativo do débito atualizado, conforme os parâmetros fixados.

3) Uma vez juntado os cálculos, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para efetuar o pagamento de obrigação, 

NO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-62.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000109-62.2017.8.11.0052 Valor da causa: $27,841.91 

ESPÉCIE: [HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

POLO ATIVO: MARCELO BARROSO VIARO, Endereço: Fazenda 

FAZENDA SAO JORGE, S/N, ZONA RURAL, ZONA RURAL, LAMBARI 

D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Senhor(a): 

POLO ATIVO: MARCELO BARROSO VIARO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 16151562, 

cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO, 25 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000110-47.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000110-47.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$21,490.51 ESPÉCIE: [HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: MARCELO BARROSO VIARO, Endereço: 

Fazenda FAZENDA SAO JORGE, S/N, ZONA RURAL, ZONA RURAL, 

LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Senhor(a): 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 16152248, 

cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO, 25 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010140-90.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010140-90.2015.8.11.0052 Valor da causa: 

$23,887.71 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: 

MARCELO BARROSO VIARO, Endereço: Fazenda FAZENDA SAO JORGE, 

S/N, ZONA RURAL, ZONA RURAL, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, Endereço: Setor Centro Político Administrativo, S/N, CPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): POLO ATIVO: MARCELO 

BARROSO VIARO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 16152543, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO, 25 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-85.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010000-85.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$8,736.10 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: ELLEN 

BARROSO VIARO, Endereço: Rua CACERES, 732, CIDADE ALTA, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, Endereço: Setor Centro Politico 

Administrativo, S/N, CPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): POLO 

ATIVO: ELLEN BARROSO VIARO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 16157393, cuja copia 

segue anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO, 25 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-15.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 
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CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000041-15.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$10,104.54 ESPÉCIE: [HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 

Endereço: RUA CEREJEIRA, 13, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO, Endereço: 

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL, S/N, RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Senhor(a): POLO 

ATIVO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca 

da certidão juntada ao Id. 16162805, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO, 25 de outubro de 2018. Atenciosamente, 

(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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39227 Nr: 462-56.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil- Lambari D'Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Vistos em correição.

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 23, dê-se 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85619 Nr: 3748-34.2018.811.0032

 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: Banco CNH Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte requerente a fim de que sejam expedidos os respectivos 

mandados de busca e apreensão dos bens descritos na inicial, a serem 

cumpridos no endereço indicado ou em qualquer outro em sejam 

encontrados, nos limites da competência deste Juízo, o que faço com 

arrimo no art. 2º, § 12 do Decreto-lei 911/69.Por consectário, NOMEIO 

como depositários do bem os Srs. CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, inscrito 

no CPF. 522.581.731-91 – SERGIO ALIPIO DA CRUZ, inscrito no CPF. 

881.699-601-34, mediante termo de compromisso de bem desempenhar o 

encargo.Desde já autorizo ao Senhor Oficial de Justiça a requisitar o uso 

da força policial, caso de revele necessário.Exaurida a finalidade do 

presente expediente, comunique-se ao Juízo de origem e, em seguida, 

promova-se o arquivamento dos autos.Intime-se.Cumpra-se.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 1236-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de instauração de insanidade mental do acusado, mantendo-se o regular 

trâmite processual e a data designada para a realização da audiência em 

cont inuação já  aprazada. In t ime-se.Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Rosário Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63004 Nr: 1800-62.2015.811.0032

 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: A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LUCIO DE ALMEIDA RONDON, Eliete 

Marina da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança c/c Pedido de Medida de 

Liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DA 

SECCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – OAB/MT, em desfavor de 

FLÁVIO LÚCIO DE ALMEIDA RONDON e ELIETE MARINA DA CUNHA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos (ref.45), consta-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento 

do feito, promovendo sua regularização processual, entretanto, 

quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.
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Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Condeno a parte autora às custas processuais.

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.: 77840 Nr: 3977-28.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BULHÕES DE LIMA, Arnaldo de 

Barros Amaro, Diego Monge de Souza Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Everton Henrique de 

Moraes Barradas - OAB:21176, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15447, Wesley Robert Amorim - OAB:6.610

 Vistos.

 Diante do ofício oriundo da Polícia Militar, informando a impossibilidade de 

comparecimento da testemunha RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, e diante 

do requerimento formulado pelo MP, redesigno audiência para inquirição da 

referida testemunha para o dia 27 de novembro de 2018, às 17h, ocasião 

em que serão colhidos os interrogatórios dos réus, caso a carta 

precatória para inquirição de testemunhas seja cumprida a tempo, saindo 

todos os presentes intimados da designação. Requisite-se ao 7º BPM a 

presença da testemunha. Sai o Diretor da Cadeia Pública intimado a 

conduzir o preso, caso assim permaneça até o dia da audiência.

Diligencie a Secretaria da Vara acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Cuiabá para inquirição das testemunhas Ana 

Carolina e Geisivânia Soares.

Quanto ao perdido de liberdade provisória/Relaxamento da prisão em 

flagrante, permaneçam os autos conclusos para decisão.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84536 Nr: 3180-18.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Henrique Lopes Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos 

alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a 

decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal.- Da ausência de causas de absolvição sumáriaVerifico não haver 

elementos aptos a ensejarem a absolvição sumária do denunciado, motivo 

pelo qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018 às 14h30min, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa da 

peça preliminar, bem como a vítima e a ré para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 

11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.Façam-se as 

intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para inquirição das 

testemunhas que, por ventura, residem em outras comarcas.Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.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.: 71570 Nr: 595-27.2017.811.0032

 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): Geremias Francisco de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público e a defesa para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85015 Nr: 3417-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos 

alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a 

decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal[...] .DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018 às 15h30min.Oficie-se a Autoridade Policial para que 

junte laudo de constatação def in i t ivo de substâncias 

entorpecente.Determino, desde já, a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado nesta Comarca de Rosário Oeste/MT, 

Nobres/MT, Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT e à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado de Mato Grosso, consulta ao Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), de acordo com o Provimento nº 19/2012 

– CGJ.Intime-seCiência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 2842-78.2017.811.0032

 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: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Vistos.

DETERMINO a renovação da intimação da ora causídica para apresentar 

manifestação, no prazo legal.

 Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos 

interesses da parte acarretará na sumária exclusão da advogada da lista 

de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF, sem prejuízo de comunicação do fato à OAB/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84536 Nr: 3180-18.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Henrique Lopes Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 
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os autos com a finalidade de intimar o advogado do réu da decisão com 

audiência, proferida nos autos, resumidamente transcrita: ...Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos alhures 

declinados, além daqueles já delineados na decisão que a decretou, tudo 

com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo Penal. - Da 

ausência de causas de absolvição sumária Verifico não haver elementos 

aptos a ensejarem a absolvição sumária do denunciado, motivo pelo qual 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018 às 14h30min, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa da peça 

preliminar, bem como a vítima e a ré para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 

11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP. Façam-se as 

intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para inquirição das 

testemunhas que, por ventura, residem em outras comarcas. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85691 Nr: 3786-46.2018.811.0032

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos), ou oferecere meios legais, para 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.: 85691 Nr: 3786-46.2018.811.0032

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte requerente a fim de que sejam expedidos os respectivos 

mandados de busca e apreensão dos bens descritos na inicial, a serem 

cumpridos no endereço indicado ou em qualquer outro em sejam 

encontrados, nos limites da competência deste Juízo, o que faço com 

arrimo no art. 2º, § 12 do Decreto-lei 911/69.Por consectário, NOMEIO 

como depositários do bem os Sr. CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, inscrito no 

CPF. 522.581.731-91, mediante termo de compromisso de bem 

desempenhar o encargo.Desde já autorizo ao Senhor Oficial de Justiça a 

requisitar o uso da força policial, caso de revele necessário.Exaurida a 

finalidade do presente expediente, comunique-se ao Juízo de origem e, em 

seguida, promova-se o arquivamento dos autos.Intime-se.Cumpra-se.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81960 Nr: 1741-69.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelino Felipe Dias, Osvaldo Santana Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do artigo 10º da Lei 13.340/2016, SUSPENDO a 

tramitação do presente processo até até 27 de dezembro de 2018, termo 

no qual deve a parte autora ser intimada para dar regular prosseguimento 

ao processo, sob pena de caracterizar abandono.

Initme-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 1597-03.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Nassimbeni de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Oferecida, pela representante do Ministério Público, a Suspensão 

Condicional do processo, por dois anos, nos termos do art. 89 da Lei 

9.099, foi à proposta aceita pelo acusado, o qual adoto como fundamento 

para decidir e com fundamento no artigo 89 §§ 1º e 2º, da Lei 9.099/95, 

suspendo o andamento do processo, impondo-lhe um período de prova de 

02 (dois) anos mediante as seguintes condições:

a) Que durante o prazo de suspensão não se ausentar por mais de 30 

(trinta) dias, da Comarca em que reside sem comunicação ao Juízo;

b) Que compareça mensalmente, em Juízo, durante todo o prazo de 

suspensão, para informar e justificar suas atividades sendo que o primeiro 

comparecimento se dará entre os dias 01 à 05 de dezembro de 2018, e 

assim sucessivamente;

 c) A proibição de frequentar “botecos”, casas de Show e de jogos 

(aposta ilegal), bem como Inferninhos;

d) Não cometer novos Crimes e Contravenções;

 e) Não se dar ao consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outra droga.

f) Doação de um salario mínimo, consistente na entrega de materiais 

(roupas de cama para camas de solteiro e banho), a serem entregues no 

lar dos idosos de Rosário Oeste no prazo de 30 dias, devendo o 

denunciado comprovar nos autos a aquisição e a entrega, e diante nota 

fiscal e recibo emitido pela coordenadora do abrigo.

Feita a advertência das consequências do descumprimento, o MM. Juiz 

indagou ao acusado se aceitava e prometia cumprir as condições 

impostas. Afirmou que concorda com todas as condições da presente 

proposta de suspensão condicional do processo. Os autos devem 

aguardar, em Cartório, até o cumprimento das condições impostas na 

presente Suspensão Condicional do processo, e, em caso de 

descumprimento de qualquer delas, voltem os autos imediatamente 

conclusos, para decisão.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25945 Nr: 901-40.2010.811.0032

 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: Nadia Nadima de Oliveira Pompeu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing s/a Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:OAB/MT 

5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:10990/ES

 DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.
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Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

 Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para deliberação.

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.: 15298 Nr: 853-57.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Maria do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira - 

PROCURADORA FEDERAL - INSS - OAB:

 Certifico que para a liberação dos 70% da parte autora é necessário de 

n° de CPF, Conta Bancária do titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70498 Nr: 89-51.2017.811.0032

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Chaves Leguisamon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias impugnar a 

contestação.

Decorrido mencionado prazo, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69164 Nr: 2355-45.2016.811.0032

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CEZAR ANTONIACOMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIWOOD TRANSPORTES LTDA, 

REGINALDO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

a liminar vindicada, o que faço com arrimo no art. 59, § 1º da Lei 

8.245/91.Cite-se a parte requerida para que compareça a audiência de 

c o n c i l i a ç ã o  a  s e r  d e s i g n a d a  c o n f o r m e  p a u t a  d o 

Conciliador.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65615 Nr: 710-82.2016.811.0032

 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: GILMAR DE FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO LIDIO FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:18796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do Código de 

Processo Civil.Cite-se a parte requerida, por via postal, para que 

compareça a audiência de conciliação a ser designada conforme pauta do 

Sr. Conciliador.Frustrada a tentativa de conciliação, iniciar-se-á o prazo 

para oferecimento da contestação.Intime-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 1340-41.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio Fetal Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos.

Cuida-se de processo executivo de pena em que o sentenciado 

encontra-se em cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme 

decisão proferida na ref.115.

Não havendo notícias de que o reeducando esteja descumprindo as 

condições impostas, as mantenho conforme estabelecido anteriormente, 

destacando a desnecessidade, por ora, da utilização de tornozeleira 

eletrônica.

Determino a realização de novo cálculo de liquidação de pena, devendo 

ser intimados o Ministério Público, e após a defesa.

Em seguida venham os autos conclusos para deliberação.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64491 Nr: 286-40.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Walef Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, bem como em consulta aos antecedentes do 

apenado, constato que este se encontra preso preventivamente, 

conforme decisão proferida no processo código 70636, desta comarca, o 

que impede a realização da presente audiência admonitória, por absoluta 

incompatibilidade.

Desta forma, suspendo o cumprimento do inicio da execução penal.

No mais, considerando o requerimento do Ministério Público quanto à 

regressão do regime, abra-se vista dos autos a Defensoria Pública, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61676 Nr: 1256-74.2015.811.0032

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - Rede-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela liminar concedida às e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Autora, para 

CONCEDER a tutela cautelar pleiteada.Com isso, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito nos termos do que se encontra 

estabelecido no inciso I, do artigo 487, do novel CPC.Condeno o Réu às 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 
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que arbitro em 10% do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, 

caput e § 2º, do novel Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 2018Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82153 Nr: 1865-52.2018.811.0032

 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): Mário José de Souza Martins, Adriano Manoel 

de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 1865-52.2018.811.0032

Código n.º 82153

Vara Única

Vistos.

DEFIRO o pleito de ref. 18.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 3032-41.2017.811.0032

 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: ZEZITO LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico nº. 3032-41.2017.811.0032

Código nº. 76114

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Previdência de Concessão de Aposentadoria por Idade 

Híbrida, intentada por Zezito Leite de Souza em face de Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63045 Nr: 1823-08.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilton da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/O

 Vistos.

Considerando que já houve interrogatório do réu na cidade de Cuiabá/MT, 

indefiro o pleito de ref.299, no que se refere a designação de audiência 

neste juízo, eis que as testemunhas que ainda não foram inquiridas são 

domiciliadas em outras comarcas.

Por oportuno, acolho a cota ministerial de ref.330.

 Expeça-se missiva precatória à comarca de Rondonópolis/MT para a 

oitiva da testemunha Herculano Tavares de Andrade, lotado naquela 

localidade e, em ato contínuo, expeça-se, também, missiva precatória à 

comarca de Brasília/DF, para a oitiva da testemunha Washington Silva 

Duarte, considerando que se ali se encontra lotado. Atente-se a secretaria 

da Vara acrca da necessidade de se intimar a defesa sobre a expedição 

das cartas precatórias, sendo ônus do réu e sua defesa técnica 

acompanhar o cumprimento da missiva nas comarcas deprecadas.

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.: 66816 Nr: 1178-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA OLIVEIRA FIGUEREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de citação da parte requerida, que deverá se dar 

conforme os endereços declinado na petição de ref. 42 e se realizará por 

via postal com aviso de recebimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64308 Nr: 221-45.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania de Oliveira Nogueira, Paulo Areliano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o requerimento formulado pelo Exequente, verifico que 

sequer houve uma única tentativa de citação da parte executada, de modo 

que não se encontra atendidos os requisitos para deflagração da citação 

por edital, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63753 Nr: 2086-40.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cézar Antoniacomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A, 

ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora à ref. 28.

Promova-se tentativa de citação por meio via postal com aviso de 

recebimento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78021 Nr: 4045-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Almeida da Silva, Rogério Romera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Magalhaes 

dos Santos - OAB:MT - 12.550, Marcos Antonio Magalhaes dos 

Santos - OAB:MT - 12550

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de ref.45.

Expeça-se ofício à POLITEC requisitando informações acerca do laudo 

pericial referente à quebra de sigilo de dados telefônicos realizados nos 

aparelhos celulares apreendidos.

Em seguida, após a juntada do laudo, promova-se com a devolução do 

aparelho celular ao causídico, conforme determinado em ref.28.

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.: 79327 Nr: 174-03.2018.811.0032

 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: FLSAM, BIVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar intentada 

por BANCO ITAU VEÍCULOS S.A. em desfavor de JULIETA BARROS DE 

GUSMÃO, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à ref.30, requer a parte autora a 

desistência da ação, tendo em vista que as partes compuseram 

amigavelmente.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

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.: 83263 Nr: 2544-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira Kerisck

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do requerente, com 

fulcro no art.487, inciso I, do CPC, a fim de que seja restituído veículo GOL 

1.0, VW, ANO/MODELO 2010/2010, 5P, 76CV, PRATIC, COR PRATA, 

PLACA EGM-9724, CHASSI 9BWAA05UXAT206526, RENAVAM 

00201681307, ÁLCOOL/GASOLINA, devendo ser entregue ao requerente 

ou a seu procurador, desde que haja procuração com poderes 

específicos, mediante recibo a ser juntado aos autos.Oficie-se a Delegacia 

de Polícia para que tome conhecimento da presente decisão, 

providenciando a restituição do veículo, bem como informe nos autos 

acerca do cumprimento, fazendo, inclusive, a juntada do respectivo 

recibo.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Após, arquive-se este incidente, 

com as anotações e baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56878 Nr: 1314-14.2014.811.0032

 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): Valentino Carmo da Silva, Roberta Margarida 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 1314-14.2014.811.0032

Código n.º 56878

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido formualdo na 

petição de ref. 56, a fim de determinar a expedição de mandado de 

avaliação do bem penhorado nos autos.

Com o aporte do laudo de avaliação aos autos, intimem-se as partes para 

que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

Em seguida, venhma-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 78170 Nr: 4123-69.2017.811.0032

 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: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 30 (trinta) dias, para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, 

nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-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.: 65986 Nr: 863-18.2016.811.0032

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Almeida de Arruda, Espolio de Geralcindo da 

Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

JOÃO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO, Paulo Henrique Amorim da Rosa, 

Beatriz Amorim Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 863-18.2013.811.0032

Código nº 65986

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar ajuizada por 

ESPÓLIO DE GERALCINDO DA ROSA em face de CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA BIG LTDA e OUTROS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em petição retro (ref. 19), a parte autora requer a desistência do 

processo.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73943 Nr: 1928-14.2017.811.0032

 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: Osvaldo Santana Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pedro da Silva 

Machado - OAB:OAB-DF 1.739-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT 19.081-A, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:MT-15481, 

Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Vistos.

Diante da notícia de que a parte requerida estaria descumprindo a liminar 

outrora deferida, tendo inclusive juntado documento nesse sentido, e 

colimando dar efetividade ao provimento jurisdicional, MAJORO a multa 

cominatória diária para 1.000,00 (mil reais), com efeito ex nunc, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa por ato atentatória à dignidade da 

justiça, e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apurar 

eventual crime de desobediência, no caso, do gerente do Banco requerido 

a quem compete cumprir a ordem.

 Intime-se a requerida, por intermedio da sua agência localizada neste 

Município.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27220 Nr: 301-82.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:OAB/MT 9.508

 Vistos.

À vista do oficio n° 307/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotoria de Justiça em 

virtude da participação do MPMT Experience 2018, REDESIGNO a 

solenidade outrora aprazada para o dia 09 de maio de 2019 às 13h30min.

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.: 75132 Nr: 2431-35.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio das Neves Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

À vista do oficio n° 307/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de 

comparecimento da nobre representante da Promotoria de Justiça em 

virtude da participação do MPMT Experience 2018, REDESIGNO a 

solenidade outrora aprazada para o dia 09 de maio de 2019 às 15h30min.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 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

 Vistos.

À vista do petitório acostado às fls.2114/verso, bem como documento de 

fls.2115/verso, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-30.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES CRESTINO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-30.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES CRESTINO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MIGUEL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MIGUEL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON ESCOBAR SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 978-05.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZANE LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão aforada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em face de Luzane Luiza da Silva, todos devidamente 

qualificados.

 Em ref. 12, a parte postula pela desistência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em face de Luzane Luiza da Silva, à luz do art. 485, 

inc. VIII do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Requerente.

 Expeça-se o necessário.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86810 Nr: 1120-09.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 06: Diante da retomada das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, bem como perante da expedição da Portaria n.º 36/2018-DF - 

que revogou as portarias de nº 60/2017-DF, 63/2017-DF e 4/2018-DF, que 

disciplinavam acerca da nomeação de advogados dativos -, FIXO em 2 

(duas) URH (R$ 1.793,02) a verba honorária do advogado da parte 

Autora, avaliando a complexidade da causa.

Impende destacar que a tabela da OAB/MT destinada ao 

preestabelecimento de valores relativos aos serviços da advocacia, 

possuí natureza meramente orientadora, não vinculando as decisões do 

Poder Judiciário, consoante arestos a seguir colacionados:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADO NA TABELA DA OAB/PR. INOCORRÊNCIA. 

VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO DE 

ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO, QUE ABRANGE A 

ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CPP. 

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1437083-5/01 - 

Antonina - Rel.: Macedo Pacheco - Unânime - J. 21.07.2016).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS. 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS 

FIXADOS EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELO JUÍZO A QUO. NÃO 

OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. VÍCIO 

INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS (TJPR - 2ª C.Criminal - EDC - 

1414304-1/01 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: Laertes Ferreira Gomes - 

Unânime - J. 30.06.2016 ).”

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82766 Nr: 1644-40.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DE MOURA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, 

sem resolução de mérito, o presente processo manejado por Ana Flávia 

de Moura Magalhães em desfavor de Iago Ricardo de Amorim, à luz do art. 

485, inc. III, do CPC. Sem custas e honorários. Dou esta por publicada em 

audiência. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intime-se as partes. Após, ao ARQUIVO. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88459 Nr: 1818-15.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão, pois que não 

comprovada a mora da parte requerida.

A notificação trazida aos autos não foi recebida pela parte requerida. 

Aliás, segundo se deflui dos autos por meio do AR, a correspondência 

não foi entregue.

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. A ausência de prova do 

recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de 

pressuposto para o deferimento do mandado de busca e apreensão. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70068137918, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir 

Felippe Schmitz, Julgado em 08/03/2016).”

CITE-SE a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, 

consignando que sua inércia importará nos efeitos da revelia.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000448-18.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DINA DA COSTA TEIXEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 25 de outubro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-83.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-72.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CRISTINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-97.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARQUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001016-97.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,152.02 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EZEQUIEL MARQUES DE QUEIROZ Endereço: Rodovia MT 361, S/N, 

Acorizal, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): EZEQUIEL MARQUES DE QUEIROZ A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 12:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 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: 1001017-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001017-82.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,126.03 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SANTANA MORAES Endereço: RUA EDUARDO BOURET, 

S/N, VILA RECREIO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): MARIA SANTANA MORAES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 12:55 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 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: 1000011-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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, 25 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-75.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SEBASTIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001011-75.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JANE SEBASTIANA DE LIMA Endereço: Rua da 

Lage, sn, Jardim Santo Antonio, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): JANE 

SEBASTIANA DE LIMA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 13:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 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: 1000717-57.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerido para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-51.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-62.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & PAIVA DE OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (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, 25 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 2593-43.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS REUS, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DESIGNADA PARA DIA 29/11/2018 ÁS 

14h00min NA COMARCA DE DIAMANTINO-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25379 Nr: 998-82.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22611 Nr: 231-78.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50544 Nr: 386-13.2012.811.0039

 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: JANAÍNA CAETANO CAMPOS, JANDERSON CAETANO 

CAMPOS, MARIA JOSÉ CAETANO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3314 Nr: 483-33.2000.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PARO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 
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DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20376 Nr: 535-14.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA DE FÁTIMA MUSSATO HIPÓLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24480 Nr: 103-24.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIR CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26056 Nr: 1674-30.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÁRIO APARECIDO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19430 Nr: 2615-82.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA SOUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55240 Nr: 362-14.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO PAULO DA SILVA, JOSÉ MARIA DOS 

SANTOS, MARIA DE FÁTIMA LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉTITO F. 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23211 Nr: 834-54.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1839-72.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 PROCESSO Nº 1839-72.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº 57399.

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 127, intime-se pessoalmente a perita 

nomeada nestes autos para que no prazo de 05 (cinco) dias preste 

informações acerca do ofício à ref. 122.

Após, voltem-me os autos conclusos para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50806 Nr: 663-29.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 20627 Nr: 822-74.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA TEIXEIRA FABIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77183 Nr: 938-02.2017.811.0039

 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: CICERO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 938-02.2017.811.0039.

CÓDIGO 77183.

Vistos.

Considerando a manifestação do douto advogado da parte exequente, 

chamo o feito a ordem e revogo a decisão de ref.23, tendo em vista que o 

despacho lançado não corresponde aos presentes autos.

Em observância aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, 

DEFIRO conforme requerido preliminarmente pela parte requerida.

 Intime-se o perito que elaborou o laudo juntado na petição inicial, para que 

realize a complementação da perícia técnica, a fim de que seja 

respondidos os quesitos elaborados pela parte requerida na contestação.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25786 Nr: 1404-06.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DOS SANTOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16214 Nr: 1924-05.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA MARTINS PLACIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1924-05.2007.811.0039.

CÓDIGO Nº. 16214.

Vistos.

Observando os autos com juntada do patrono da parte autora requerendo 

suspensão do feito até a decisão de instrumento conforme fl. 253, 

DETERMINO que aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento 

interposto nos presentes autos.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem neste prazo, no prazo 

legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 23 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84649 Nr: 4716-77.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MÁRCIO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Autos nº. 4716-77.2017.811.0039.

Código nº. 84649.

Vistos.

Intime-se o réu para apresentar a resposta acusação, no prazo legal.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78882 Nr: 1722-76.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 AUTOS Nº 1722-76.2017.811.0039.

CÓDIGO 78882.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação neste feito por parte do réu comprovando 

que encontra-se em tratamento com médico residente na cidade de 

Cáceres/MT, conforme referência 38.

E com juntada ministerial não se opondo ao petitório da defesa, portanto 

REDESIGNO AUDIÊNCIA outrora designada, para o dia 15 de fevereiro de 

2019 às 17h00min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que as testemunhas/partes que comparecerem nas referidas 

datas, deverão sair intimadas da referida redesignação.

 Cumpra-se conforme determinado.

Notifique-se as partes.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18531 Nr: 1742-82.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1742-82.2008.811.0039.

Código nº. 18531.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13193 Nr: 900-73.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO EMÍDIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 900-73.2006.811.0039

CÓDIGO 13193

Vistos.

 Mantenho a decisão agravada pelos fatos e fundamentos já expostos às 

fls. 196/196-verso.

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto nos 

presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 18 outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20950 Nr: 1136-20.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISSE DOS SANTOS FREDERIGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1136-20.2009.811.0039

CÓDIGO 20950

Vistos.

 Mantenho a decisão agravada pelos fatos e fundamentos já expostos às 

fls. 135/136.

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto nos 

presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 18 outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83726 Nr: 4330-47.2017.811.0039

 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: CIRLEIA PEREIRA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66324 Nr: 2399-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRTLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Vistos em correição.

DETERMINO a retificação da capa dos autos quanto ao advogado 

substabelecido que representa somente os interesses do requerente, 

visto que consta em duplicidade.

Após, vistas a parte autora para manifestar no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84609 Nr: 4696-86.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 2747-27.2017.811.0039

 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: JOSEFA PEREIRA DA SILVA ARROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77273 Nr: 967-52.2017.811.0039

 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: JÚLIO CÉSAR MOREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 
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COSTA S. SOARES - OAB:SUB PROCURADORA

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 1463-33.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, APARECIDA 

BATISTELA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53417 Nr: 1202-58.2013.811.0039

 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: DERCY SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19539 Nr: 2858-26.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 15.020-B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO DOCUMENTO DE FOLHAS 517/518, ONDE O MESMO 

INFORMA DATA, HORARIO E LOCAL DOS TRABALHOS A SERESM 

REALIZADOS PELO PERITO E AVALIADOR, OU SEJA, DATA SERA 

REALIZADO NO DIA 26/11/2018, HORÁRIO 14:30HS, AVENIDA RUBENS 

DE MENDONÇA, Nª 1.856 EDIFICIO OFFICE TEWER, SALA 1403, .14º 

ANDAR, BAIRRO BOSQUE DA SAUDE , CUIAB

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67272 Nr: 265-43.2016.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA - OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 AUTOS N. 265-43.2016.811.0039

CÓDIGO 67272

Vistos.

Intime-se a parte requerente para que especifique as provas que pretende 

produzir em audiência no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

decretado o abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71395 Nr: 1852-03.2016.811.0039

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE APARECIDA CAIANELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº. 1852-03.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 71395.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

processual para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68717 Nr: 778-11.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 778-11.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 68717.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em referencia nº. 58, após o transcurso do prazo 

intime-se a parte autora manifestar-se requerendo o que entender direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91358 Nr: 3297-85.2018.811.0039

 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: FABIO AUGUSTO FERREIRA, ANGELICA PEREIRA 

BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, MUNICÍPIO DE SÃO 
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JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA PEREIRA BUENO - 

OAB:OAB/RO 8468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 3297-85.2018.811.0039.Código nº. 91358.Vistos.Fábio 

Augusto Ferreira e Angélica Pereira Bueno ajuízam Ação de Mandado de 

Segurança c/c Pedido Liminar em desfavor do Secretário Municipal da 

Fazenda do Município de São José dos Quatro Marcos: José Aparecido 

Alves de Oliveira e seu Gestor Tributário João Marangão Junior, todos 

devidamente qualificados nos autos.Aduz em apertada síntese que 

arremataram do Banco Bradesco S/A um bem imóvel localizado no 

Município de São José dos Quatro Marcos/MT, através da hasta pública, 

realizada em 27 de março de 2018, pelo valor de R$76.000,00 (setenta e 

seis mil reais).Relata que na tentativa de viabilizar o registro do imóvel, 

solicitaram diversas vezes a emissão da guia de recolhimento de ITBI, 

sendo informados que deveriam preencher uma guia de solicitação de ITBI 

perante o Cartório de 2º Ofício de Notas do referido Município e ao 

preencher a autoridade coatora usou a base de calculo utilizada para o 

lançamento foi o valor venal do IPTU de 2018, resultando no importe de R$ 

4.169,33 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e trinta e três 

centavos).Assim, requer que seja concedida a liminar para que o ITBI do 

imóvel adquirido em hasta pública tenha base de cálculo o valor da 

arrematação, que corresponde ao valor da aquisição.Junto à inicial vieram 

os documentos.É.Por essa razão, DEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

( a r t .  1 2 ,  p a r á g r a f o  ú n i c o ) . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de outubro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71139 Nr: 1706-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.675/0

 Autos nº. 1706-59.2016.811.0039.

Código nº. 71139.

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Oferecimento de Alimentos c/c Regulamentação de 

Visitas proposta por Rogerio Saraiva Diniz em desfavor de Ana Julia 

Carmo Teixeira Diniz, menor impúbere, representada por sua mãe Iraides 

Carmo Teixeira, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entrementes, em referência nº. 65, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

 Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 65), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 65 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar em custas e despesas processuais, visto que são 

beneficiários da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87334 Nr: 1300-67.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87333 Nr: 1299-82.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 
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apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87330 Nr: 1297-15.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87249 Nr: 1264-25.2018.811.0039

 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: JOSE SASSO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87247 Nr: 1262-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ANTONIO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84761 Nr: 42-22.2018.811.0039

 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: CLAUDECIR ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 
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- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83951 Nr: 4430-02.2017.811.0039

 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: ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 4428-32.2017.811.0039

 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: CLARICE MAZETE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83781 Nr: 4355-60.2017.811.0039

 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: PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 
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arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos -MT, 17 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 298-96.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SALES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 298-96.2017.811.0039.

Código nº. 75634.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte requerente, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84709 Nr: 20-61.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCC-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 15.130

 Autos nº. 20-61.2018.811.0039.

Código nº. 84709.

Vistos.

Tendo em vista o pleito em referencia nº28, DETERMINO a baixa do 

presente pedido autônomo, arquivando-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62710 Nr: 1091-06.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERYKLYS HUGO CAMPOS ALVES, NILDA APARECIDA 

DE MELLO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1091-06.2015.811.0039

CÓDIGO 62710

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 1712-03.2015.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos 

e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, 

as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

o s  a u t o s  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 16 de outubro de 2017.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71714 Nr: 2020-05.2016.811.0039

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA MERHEB 

GONZAGA - OAB:45872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, 

REVOGO a tutela antecipada concedida nos presentes autos, na qual se 

determinou a sustação do protesto do título encartado nos autos de código 

nº. 72767, prosseguindo regularmente a execução, bem como revogo as 

concessões anteriormente deferidas referente às substituição das 

cauções pleiteadas. Condeno a parte autora às custas e despesas 

processuais remanescentes.Após o trânsito em julgado, desapensem-se 

os presentes autos e remetam-se ao arquivo, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 16 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84208 Nr: 4555-67.2017.811.0039

 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: MARÍLIA NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 4555-67.2017.811.0039

CÓDIGO 84208

Vistos.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 
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(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82211 Nr: 3561-39.2017.811.0039

 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: STEPHANY CAROLINY DE MORAES RONCOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELA MARQUES 

ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6.896 OAB-MT, RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 Autos nº. 3561-39.2017.811.0039.

Código nº. 82211.

Vistos.

Considerando o petitório em referência nº. 31, intime-se a parte 

embargado para que se manifeste, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90942 Nr: 3102-03.2018.811.0039

 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: NEUZA GAMERO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3102-03.2018.811.0039

CÓDIGO 90942

Vistos.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Apresentar os documentos probatórios como decisões judiciais e, 

perícia médica, dos autos sob o n° 1726-55.2013.811.0039 (código: 

53955), afim de que possa preencher os requisitos legais do art. 300 do 

CPC;

b) Comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando 

ao feito comprovante de renda, cópia de CTPS, bem como, declaração de 

imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60447 Nr: 409-51.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041, REGINALDO SANCHES FELICIANO - OAB:MT 

25458/O, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 Vistos.Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de 

CLAUDEIR DONIZETE RUYS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela 

suposta prática do delito esculpido no artigo 213, § 1º, c/c artigo 61, II, “f”, 

c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código .Dessa forma, se 

num primeiro momento a prisão mostrou-se necessária, inclusive para 

influir positivamente ou negativamente na necessidade da excepcional da 

medida preventiva, por ora, ausentes quaisquer requisitos, o direito a 

liberdade se impõe.Sendo assim, com fulcro no art. 316, do Código de 

Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor 

de CLAUDEIR DONIZETE RUYS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, 

sob o compromisso de:a) Comparecimento a todos os atos processuais;b) 

Não mudar de residência sem prévia comunicação a este juízo. No caso 

de descumprimento dessas obrigações será revogado o benefício de sua 

liberdade, com decretação de nova prisão preventiva.Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, que deverá ser 

imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso, bem como MANDADO DE CITAÇÃO, a ser cumprido no momento da 

soltura da acusado, para que esta oferte resposta à acusação, no prazo 

de 10 (dez) dias. Ao ensejo, do cumprimento do alvará de soltura, deverá 

o digno Oficial de Justiça indagar ao réu acerca de seu atual endereço, 

telefone para contato e local de trabalho, para fins de futuras 

intimações.Proceda-se a Secretaria deste Juízo, o devido recolhimento e 

as baixas do mandado de prisão para evitar nova captura.Ciência ao 

Ministério Público.Às URGENTES providências.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 15 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 2580-44.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2580-44.2016.811.0039.

CÓDIGO 72820.

Vistos.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 3133-23.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO COLARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 Autos nº. 3133-23.2018.811.0039.Código nº. 91020.Vistos em 

correição.DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição 

inicial.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante da parte autora.Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

R$ 1.841,74 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro 

centavos), acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação 

fiduciária;b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver 

pagado a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior 

e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 

(cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º 

art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na 

forma do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Neste pórtico, 

comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, 

cujo resultado segue anexo a presente decisão.Noutro giro, restando 

frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constato no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por 

fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato do bem não 

ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre eventual 

conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos 

- MT, 05 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88795 Nr: 1975-30.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE PAULA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 AUTOS Nº 1975-30.2018.811.0039

CÓDIGO 88795.

Vistos em correição.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de CLEITON 

DE PAULA FARIA, a qual foi devidamente recebida em ref. 04.

O réu foi devidamente citado conforme certidão de ref. 11.

O réu apresentou resposta escrita à acusação conforme referência 25, 

nos termos do art. 396-A do CPP, não alegando qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntou 

documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 

22 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 17H 00MIN, oportunidade em que será 

ouvida a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e 

interrogado o réu.

Intime-se/requisite-se o acusado.

Intime-se o MP e a defesa, , atentando-se para o que preconiza o art. 370 

(§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos – MT, 24 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 3905-20.2017.811.0039

 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: FÁBIO DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3905-20.2017.811.0039.

CÓDIGO 82924.

Vistos.

 Oficie-se o Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 4363-37.2017.811.0039

 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: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4363-37.2017.811.0039.

Código nº. 83804.

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido pela parte autora à ref. 56.

Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedida para a comarca 

de Cuiabá-MT.

Após, com o retorno da respectiva missiva, vistas à parte autora para 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81229 Nr: 3015-81.2017.811.0039

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO CLÁUDIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 3015-81.2017.811.0039

CÓDIGO 81229

Vistos em correição.

Considerando que já fora expedido o processo executivo de pena em 

desfavor de Jânio Cláudio Pinheiro (Cód. 83665), referente à condenação 

mencionada no presente feito, DETERMINO o arquivamento destes autos 
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com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85871 Nr: 544-58.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 Ante o exposto .DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condenar o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma 

da lei.Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, 

inciso II, do Código de Processo Penal.Havendo interposição de recuso, 

expeça-se a guia de execução provisória do réu.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: a)Lancem o 

nome do réu no rol dos culpados.b)Em cumprimento ao art. 1.498, §2º, da 

CNGC, as substâncias entorpecentes apreendidas às fls. 26, devidamente 

comprovadas pelos laudos periciais deverão ser levadas ao órgão 

competente do Ministério da Saúde ou congênere estadual. Caberá à 

autoridade policial a responsabilidade pela legal e regular entrega, não 

dispensando, inclusive, a pesagem ou medição volumétrica no momento do 

recebimento, por parte do responsável do citado órgão.c)Em cumprimento 

ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão.d)Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.e)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;f)Expeça-se guia de execução definitiva nos termos da 

CNGC/MT.g)Arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 11 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82348 Nr: 3623-79.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DA SILVA DE OLIVEIRA, JEOVANI 

DIAS FERREIRA, JHONATN LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia, a fim de CONDENAR:1. ELIZEU DA SILVA DE 

OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 

2°, incisos I e II, c/c art. 61, II, “h”, por duas vezes, na forma art. 70, caput, 

do Código Penal e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 288, parágrafo 

único, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.2. JEOVANI DIAS FERREIRA, já qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 61, Noutra 

seara, deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização civil, pois 

ausentes os requisitos para sustentá-la.Dessa forma, eventual 

arbitramento indenizatório infringiria os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, corolários do devido processo legal, a produzir iniquidade e 

arbitrariedade que não se coadunam com o precípuo fim da atividade 

jurisdicional de pacificação social.Condeno os réus ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Havendo interposição de recurso, 

expeçam-se guias de execução provisória.Intimem-se os réus da 

sentença nos moldes do art. 392 do Código de Processo 

Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:a) Lancem os nomes dos réus no rol dos culpados;b) 

Expeçam-se guias de execução definitiva dos condenados;c) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, Comunique-se 

o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.e) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 11 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 2747-27.2017.811.0039

 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: JOSEFA PEREIRA DA SILVA ARROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamento ao 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56255 Nr: 1157-20.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1157-20.2014.811.0039CÓDIGO 56255Vistos em 

Correição.Considerando a indisponibilidade para se locomover ao 

programa de reabilitação profissional, demonstrado pelo requerente em 

documentos/cópias nestes autos sobre seu estado de saúde, é 

necessária a designação de nova avaliação pericial médica. Nesta medida, 

nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, 

CEP: 78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado com o TJMT. 

Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício e 

efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto a este 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de setembro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77273 Nr: 967-52.2017.811.0039

 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: JÚLIO CÉSAR MOREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUB PROCURADORA

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79931 Nr: 2291-77.2017.811.0039
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 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: BV(SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BORGES MESQUITA - 

OAB:23.926-A, MARILI TABORDA - OAB:23.929A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84609 Nr: 4696-86.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68571 Nr: 722-75.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR, CESDC, MV, RDSP, SADAM, JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - OAB:MT 

9715-B, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:MT 19991/O, SILVIO JOSÉ 

COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996, TAÍZA BORGES BERNARDES - 

OAB:MT0014399O, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862, 

WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 Ante o exposto, ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, devendo este 

ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso. Consigno que deverá o Oficial de Justiça, no momento da soltura, 

CERTIFICAR O ATUAL ENDEREÇO DO RÉU.Proceda-se a Secretaria deste 

Juízo, o devido recolhimento e as baixas do mandado de prisão no BNMP e 

na Polinter, expedindo o necessário.No mais, considerando os pedidos 

vertidos na Cota Ministerial, DETERMINO a:A) Expedição de Carta 

Precatória ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Cáceres, com a 

finalidade de proceder a Notificação pessoal do réu JOMAR DA COSTA 

SILVA, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06, para apresentar a 

Defesa Prévia, no prazo legal.Na resposta, consistente em defesa 

preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretendem produzir e, até o número de 05 

(cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, Lei n° 11.343/06). Consigne-se 

no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado 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 o ato.B) Expedição de Carta 

Precatória ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Cuiabá, com a 

finalidade de proceder o interrogatório judicial dos réus CARLOS 

EDUARDO SANTANA DE CAMPOS e JULIANA RODRIGUES, uma vez que o 

interrogatório judicial realizado anteriormente foi tido como inválido em 

virtude do não recebimento da denúncia por este Juízo.C) Juntada da 

Carta Precatória de inquirição do policial ALEXANDRO SILVA DE 

CARVALHO.Com a apresentação da Defesa Prévia pelo acusado JOMAR 

DA COSTA SILVA, volte-me os autos conclusos.Intimem-se.Às URGENTES 

providências.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 03 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53431 Nr: 1216-42.2013.811.0039

 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: WOLNÉSIO CAETANO - DE CUJUS, DEVANIR 

APARECIDA DOMINGUES CAETANO, CLAUDIA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1216-46.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº 53431.

Vistos em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se pessoalmente o perito nomeado 

nestes autos para que cumpra a decisão de fl. 162 no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 1463-33.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, APARECIDA 

BATISTELA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 AUTOS Nº. 1463-33.2007.811.0039.

CÓDIGO Nº. 15719.

Vistos em correição.

Analisando os autos, determino a remessa do feito à contadoria judicial 

para apuração do valor efetivamente devido à parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17804 Nr: 1099-27.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CÉSAR FERNANDES, CRISTIANE 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 1099-27.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº. 17804.

Vistos.

Tendo em vista a juntada de petitório de fl. 384 do advogado nomeado 

requisitando os honorários lhe foi proferido em Acordão conforme fl. retro, 

todavia, na decisão fl. 383 já foi requisitado um ofício ao Superior Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Aguarde-se a expedição do ofício de RPV (Requisição de Pequeno Valor).

Cumpra-se.
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 São José dos Quatro Marcos/MT 16 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91181 Nr: 3216-39.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MOLINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON UTIZIG - OAB:30.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2316-39.2018.811.0039

CÓDIGO 91181

 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.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13314 Nr: 1019-34.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 13314

Vistos.

Intime-se o representante processual da parte exequente para dar o 

devido prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20457 Nr: 606-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FELÍCIA DA PAIXÃO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 

12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - OAB:11207-B/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA - OAB:20004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 606-16.2009.811.0039

CÓDIGO 20457

Vistos.

 Cumpra-se conforme determinado anteriormente em fls. 182.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 930-30.2014.811.0039

 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: SINDEVALDO RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 PROCESSO Nº. 930-30.2014.811.0039.

CÓDIGO 55952.

Vistos.

Determino a intimação pessoal do representante da parte requerente para 

se manifestar neste feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52385 Nr: 120-89.2013.811.0039

 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: TEREZA ALVES DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 120-89.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 52385.

Vistos.

Analisando o petitório de fls. 84/85, não cabe a este juízo decidir tal 

requerimento, visto que à competência para a apreciação do Recurso de 

Apelação é do (a) Desembargador (a) Federal do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Portanto, DETERIMNO que cumpra-se com 

urgência da decisão proferida na de fl. 88 conforme fl. retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 08 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86551 Nr: 946-42.2018.811.0039

 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: MPDN, EAPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARCEL 

DE SÁ PEREIRA - OAB:MT 12070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de ref. 12, 

determinando que seja expedido oficio ao Cartório de Registro Civil para 

averbação do nome de solteira da requerente Eliana Aparecida Peres 

Novais.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7828 Nr: 537-91.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, B. B. FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:MT-7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT

 Autos nº. 2003/250.

Código nº. 7828.

Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 1596-94.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88823 Nr: 1992-66.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TEIXEIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 

OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68469 Nr: 689-85.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISC, ELISANGELA SILVA MIRANDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o Sr. Gestor para que dê o devido impulsionamento ao feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1989-82.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOVANI BOTARI RIBEIRO, VALTER CAIRES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme o determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 1604-76.2012.811.0039

 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: SILVIA MARA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1604-76.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 51705.

Vistos em correição.

Defiro o pleito retro fls. 135, seja oficiado o Banco do Bradesco.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 04 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51186 Nr: 1068-65.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARENGA E RODRIGUES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:MT 

6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº. 1068-65.2012.811.0039.

CÓDIGO 51186.

Vistos em correição.

Determino a intimação pessoal do representante da parte requerente para 

se manifestar neste feito no prazo de 48 (quarenta oito) horas, sob pena 

de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24457 Nr: 80-78.2011.811.0039

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->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: JBDSO, AADQO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 80-78.2011.811.0039.

CÓDIGO Nº 24457.

Vistos em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se pessoalmente a perita nomeada 

nestes autos para que no prazo de 05 (cinco) dias preste informações 

acerca do recebimento do RPV de fl.88.

Após, não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23752 Nr: 1378-42.2010.811.0039

 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: OVÍDIO CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1378-42.2010.811.0039.

CÓDIGO 23752.

Vistos em Correição.

Defiro o pedido pela parte requerente.

DETERMINO que seja expedida Carta Precatória para a Comarca de 

Itumbiara-GO, para o endereço de DOMINGOS PASCOAL DE OLIVEIRA, 

residente e domiciliado na Rua José de Oliveira Garcia, n°106, Bairro 

Jardim Nova Itumbiara, devendo na ocasião citar/intimar a parte para 

responder à presenta demanda no que toca ao Espólio do senhor Ovídio 

Cezar de Oliveira no prazo de 15 (quinze) dias..

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52450 Nr: 191-91.2013.811.0039

 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: DORGIVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19539 Nr: 2858-26.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 15.020-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52944 Nr: 720-13.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ULIANA, LUCIANO SAMPAIO 

ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52944 Nr: 720-13.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ULIANA, LUCIANO SAMPAIO 

ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 AUTOS Nº. 720-13.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 52944.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação das partes, bem como a recusa tácita do 

perito nomeado nos autos em reduzir o valor dos honorários periciais, 

revogo a nomeação do perito anteriormente e, para tanto nomeio 

independentemente de compromisso Adrianderson Souza Reis com sede 

na Rua Satero Procópio de Campos, 15 Quadra n. 42, Nova Esperança, 

Cidade de Cuiabá/MT, telefone (65) 9988-6599, com email: 

adriandersoncont@hotmail.com, devendo, ser intimado da sua nomeação, 

bem como para apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a proposta de 

honorários periciais, nos temros do artigo 465, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil.

Com a juntada da referida proposta, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465,§3º do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77 Nr: 6-88.1992.811.0039
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAN-CONSÓRCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:204781/SP, IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO - 

OAB:49889/SP, MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES - OAB:2853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Vistos em correição.

Defiro conforme requerido em pleito retro.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13314 Nr: 1019-34.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 9839 Nr: 602-52.2004.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WVMDS, SMDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

OAB:DEFENSORA PÚBLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos em correição.

Cientifique-se a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20457 Nr: 606-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FELÍCIA DA PAIXÃO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 

12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - OAB:11207-B/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA - OAB:20004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21543 Nr: 1739-93.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A/MT, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56542 Nr: 1364-19.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO DEVALDO ULIANA, ALZIRA ESTRADA 

ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51840 Nr: 1743-28.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:MT 18500, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/O

 AUTOS Nº 1743-28.2012.811.0039

CÓDIGO 51840

Vistos em Correição.

Considerando acórdão de fls. 375-v, a qual julgou procedente a revisão 

criminal bem como absolveu o acusado do crime de estelionato, 

DETERMINO o arquivamento do autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 64-22.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ULIANA, EUGÊNIO 

DEVALDO ULIANA, ALZIRA ESTRADA ULIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolin - 

OAB:MT-18067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 1724-85.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL TOFOLI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352, EDINEIA PERAL DA SILVA - OAB:16884, RUY GUILHERME 

PERAL DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52385 Nr: 120-89.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ALVES DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 223-96.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO APARECIDO GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 AUTOS Nº 223-96.2013.811.0039

CÓDIGO 52482

Vistos em Correição.

Considerando a Portaria nº 019/2018-CA, através da qual foi instalada 

correição ordinária a ser realizada entre os dias 06 à 30 de agosto, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 

21 de janeiro de 2019, às 13h30min.

Intimem-se todos. Às providências. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88823 Nr: 1992-66.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TEIXEIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 

OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1992-66.2018.811.0039.Código nº. 88823.Vistos.DEFIRO 

liminarmente a medida requerida na petição inicial.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do representante da 

parte autora.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 19.341,29 

(dezenove mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), 

acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2.º, do Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus representado pela alienação fiduciária;b) Em quinze 

dias, apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, hipótese em 

que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a restituição do 

indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e não havendo 

pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Neste pórtico, comprovada a mora e 

inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo a presente decisão.Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

e, a parte requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, 

devendo ser constato no mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 

14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por fim, caso não se concretize a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

c o n f o r m e  d i s p õ e  o  a r t .  4 º  d o  D e c r e t o - L e i  n º 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos - MT, 13 de 

julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 64-22.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ULIANA, EUGÊNIO 

DEVALDO ULIANA, ALZIRA ESTRADA ULIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolin - 

OAB:MT-18067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 AUTOS Nº. 64-22.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 54876.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o despacho proferido no feito em apenso (cód. n. 

52944).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86742 Nr: 1023-51.2018.811.0039

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo e o autor, embora devidamente 

intimado, nada manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21543 Nr: 1739-93.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A/MT, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 AUTOS Nº 1739-93.2009.811.0039

CÓDIGO 21543

Vistos.

Considerando a condenação do acusado e, tendo em vista a prestação 

pecuniária efetuada pelo réu, consoante fl. 130, REVERTO o valor 

depositado nestes autos em benefício ao Lar Santa Rita de Cássia desta 

Urbe.

Após, arquivem os autos mediante anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 56630 Nr: 1435-21.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 
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OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Código 56630

Considerando a certidão de fls. 174, expeça-se RPV nos moldes do art. 

535, §3º, II do CPC, bem como, cumpra-se na integralidade o despacho de 

fl. 169.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de Agosto de 2017.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1263 Nr: 289-04.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1998/2023.

Código nº. 1263.

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de São José 

dos Quatro Marcos/MT, em face de Antônio Carlos Lopes, constata-se 

que a inscrição do débito junto a Fazenda Nacional nos autos já foram 

devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do presente 

feito (fl. 103).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores nos 

autos já foram devidamente quitados em folha nº. 103, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59746 Nr: 221-58.2015.811.0039

 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: CLEOSNIR DE OLIVEIRA BARBOSA CRIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270, PAMELA CRISTINA CRIADO - OAB:15325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 1906-42.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA CONCEIÇÃO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao sr. Gestor que dê o devido impulsionamento no feito, com 

urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8172 Nr: 798-56.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. S. CORDEIRO-ME, HELENO TELES DOS 

SANTOS, SUELY MARIA DE SOUZA DOS SANTOS, JOÃO CORDEIRO DE 

OLIVEIRA, ROSENIR MARIA DE SOUZA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 798-56.2003.811.0039.

Código nº. 8172.

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Execução que as partes colacionaram nos autos o 

acordo entabulado, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do 

feito.

É o breve relatório. Decido.

 Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas nº. 244/248), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de folhas nº. 244/248 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54767 Nr: 2506-92.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE LEITE DE MOURA - 

OAB:16.991, JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - OAB:12871, MARIO 

LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - OAB:12774

 AUTOS Nº 2506-92.2013.811.0039

CÓDIGO 54767

Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 475-I e seguintes do CPC.

 Para tanto intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia devida conforme cálculo 

apresentado pela parte exequente, sob pena do acréscimo da multa de 

10% prevista no artigo 475-J, do CPC (STJ REsp 940274/MS), podendo, na 

oportunidade, apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na 

forma do art. 475-M, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de setembro de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91216 Nr: 3243-22.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 AUTOS Nº 3243-22.2018.811.0039.

CÓDIGO 91216

Vistos.

 Processo decidido em plantão.

Cumpra na íntegra a decisão proferida pelo(a) magistrado(a) plantonista.

Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal 

respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o translado 

e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25814 Nr: 1432-71.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25814 Nr: 1432-71.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte requerida para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 1906-42.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA CONCEIÇÃO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19715 Nr: 2911-07.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ALVES BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24259 Nr: 1886-85.2010.811.0039

 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: CRESCÊNCIA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL HENRIQUE DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21345 Nr: 1553-70.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENITA SOUTA DA SOLEDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54282 Nr: 2047-90.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22189 Nr: 41-18.2010.811.0039

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 740 de 760



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VENTURA DOS SANTOS, ZÉLIA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, JACKELINE 

OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71158 Nr: 1721-28.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA FERNANDES CASTILHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1721-28.2016.811.0039.

Código nº. 71158.

Vistos em correição.

Em detida análise dos autos, contasta-se que foram cumpridas todas as 

determinações já exaradas.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19197 Nr: 2400-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO BOTELHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22189 Nr: 41-18.2010.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VENTURA DOS SANTOS, ZÉLIA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, JACKELINE 

OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 Vistos.

Considerando que o teor da certidão de f. 550, REVERTO os objetos 

apreendidos em prol à APAE desta cidade de São José dos Quatro 

Marcos-MT.

 Após, arquivem-se os autos mediante anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89658 Nr: 2461-15.2018.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820/O, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059/O

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, MANTENHO A DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA de ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA, a fim de que 

seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

24 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20342 Nr: 504-91.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA APARECIDA BERTOLIN SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83319 Nr: 4100-05.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RENAN DAMASIO CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALVES DE SEIXAS 

FILHO - OAB:OAB/MT 15.699

 Termo Circunstanciado nº. 4100-05.2017.811.0039.

 Código 83319.

Autor do fato: Maycon Renan Damasio Cebalho.

Vistos em correição.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado em desfavor de MAYCON 

RENAN DAMASIO CEBALHO, visando apurar a prática, em tese, da 

contravenção penal prevista no artigo 303 da Lei 9.503/97.

Em análise aos autos, consta que a autora do fato acima citado aceitou a 

proposta de transação penal feita pelo Ministério Público, tendo cumprido 
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devidamente com a obrigação que foi acordada, conforme comprovantes 

anexos aos autos.

É o relatório.

 Decido.

Isso posto, tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente com a 

obrigação assumida, por analogia, ao disposto nos artigos 84 e artigo 89, 

§ 5º, ambos da Lei 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de MAYCON 

RENAN DAMASIO CEBALHO, em relação ao fato “sub judice”, não 

implicando este “decisum” em obstáculo à propositura de eventual ação 

civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87540 Nr: 1390-75.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DA SILVA LIMA, ROBERTO DE JESUS 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694

 AUTOS Nº 1390-75.2018.811.0039.

CÓDIGO 87540.

Vistos em correição.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

o cometimento de crime, em tese praticado por MURILO DA SILVA LIMA e 

ROBERTO DE JESUS DE ARRUDA, nos moldes do artigo 129, caput, do 

Código Penal.

A fl. 33 o Ministério Público requereu o arquivamento do feito diante do 

desinteresse da vítima no prosseguimento do feito, tendo em vista que à 

conciliação restou infrutífera, uma vez que a vítima, embora tenha sido 

devidamente intimada, não compareceu à devida solenidade.

É o necessário.

Decido.

Compulsando aos autos, verifico que a fl. 33 requereu o arquivamento do 

feito diante do desinteresse da vítima no prosseguimento do feito. Sendo 

assim, pugno pelo seu arquivamento considerando que “nas infrações 

penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou 

de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal” 

(Enunciado 99 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE – com 

a redação aprovada no XXIII Encontro de Boa Vista/RR).

Ante o exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, sendo assim, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82923 Nr: 3904-35.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 Ação Penal nº. 3904-35.2017.811.0039.

 Código 82923.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal instaurada a fim de se apurar a suposta prática do 

crime descrito em tese no Art. 345 do Código Penal, tendo como réu 

Marcelo Lopes dos Santos e como vítima Emericle Lima de Amorin.

Compulsando os autos, vislumbra-se que, em sede de audiência preliminar 

houve composição civil entre a vítima e o autor do fato, acarretando a 

renúncia ao direito de queixa e representação, sendo homologado pelo 

juízo à fl. 19.

Sendo assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado ao 

averiguado MARCELO LOPES DOS SANTOS com fulcro no disposto no art. 

74, parágrafo único, da Lei 9.099/95, por conseguinte, determino o 

arquivamento do presente procedimento, sem prejuízo do disposto no art. 

28 do Código de Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Feitas as necessárias anotações e comunicações da CNGC, arquive-se.

P.R.I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79367 Nr: 2000-77.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Termo Circunstanciado nº. 2000-77.2017.811.0039.

 Código 79367.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado em desfavor de ADEVAIR 

FERREIRA DA SILVA, visando apurar a prática, em tese, do crime previsto 

no artigo 164, do Código Penal.

Em análise aos autos, consta que o autor do fato acima citado aceitou a 

proposta de transação penal feita pelo Promotor de Justiça, tendo 

cumprido devidamente com a obrigação que foi acordada, conforme 

comprovantes anexos aos autos.

É o relatório.

 Decido.

Isso posto, tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente com a 

obrigação assumida, por analogia, ao disposto nos artigos 84 e artigo 89, 

§ 5º, ambos da Lei 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de ADEVAIR 

FERREIRA DA SILVA, em relação ao fato “sub judice”, não implicando este 

“decisum” em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92).

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68287 Nr: 602-32.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICIELI PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 AUTOS Nº 602-32.2016.811.0039.

CÓDIGO 68287.

Vistos em correição.

Tendo em vista que o fato típico narrado amolda-se, em tese, à infração 

penal capitulada nos artigos 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, e 

considerando se tratar de infração de menor potencial ofensivo, bem 

como o fato de que a vítima e a autora do fato manifestaram 

expressamente o desejo de não prosseguir com o feito, tal circunstância 

implica, portanto, no reconhecimento da falta de justa causa para a ação 

penal, conforme redação do Enunciado 99 do FONAJE: “Nas infrações 
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penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou 

de composição civil, deixa de existir justa causa para a ação penal”.

 Desta feita, HOMOLOGO o pedido de extinção do feito, em consequência 

determino o arquivamento do mesmo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87571 Nr: 1403-74.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRLENE VENTUROLI CALDEIRA, ALINE 

VENTUROLI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 AUTOS Nº 1403-74.2018.811.0039.

CÓDIGO 87571.

Vistos em correição.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de composição dos danos, celebrado entre a vítima e 

autora dos fatos à fl. 32, nos termos do art. 74, da Lei nº 9.099/95.

Assim, conforme previsão contida no parágrafo único do artigo acima 

indicado, a presente sentença acarreta a renúncia ao direito de queixa ou 

representação, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato 

imputado à Cirlene Venturoli Caldeira e Aline Venturoli Caldeira¸ com fulcro 

no art. 107, inciso V, do Código Penal, por conseguinte, determino o 

arquivamento do presente procedimento, sem prejuízo do disposto no art. 

28 do Código de Processo Penal.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82916 Nr: 3900-95.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÂMELA LORRAINE MAGALHÃES DE 

LACERDA, THIAGO RODRIGUES RAMOS, RODOLFO CAMILO DA SILVA 

DE LACERDA, JOCILENE ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVA DE SANTANA - 

OAB:13.109

 AUTOS Nº 3900-95.2017.811.0039

CÓDIGO 82916

Vistos em Correição.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em face de 

JOILENE ROBERTO DA SILVA, PÂMELA LORRAINE MAGALHÃES DE 

LACERDA, RODOLFO CAMILO DA SILCA DE LACERDA e THIAGO 

RODRIGUE RAMOS, para apurar a prática, em tesa, dos crimes descritos 

nos arts. 163 e 345 ambos do Código Penal.

 O Ministério Público às fls. 82/84, pugnou pelo arquivamento do feito ante 

a atipicidade da conduta, haja vista está relacionada a processo de 

inventário e partilha, que está em curso no Juízo da Comarca de 

Araputanga e, não possuem feição criminal.

É o relato do necessário. Decido.

Inteira razão assiste a nobre presentante do Ministério Público, em 

promover o arquivamento do feito, logo que não há cogitar-se na 

possibilidade de movimentar a máquina do judiciário frente a não existência 

de violação das normas jurídicas, retratando questão meramente 

patrimonial, cuja inventariante é a autora PÂMELA LACERDA, que seria 

responsável pelo ingresso dos demais autores na demanda ajuizada na 

Comarca de Araputanga/MT.

Posto isso, resta necessário o reconhecimento da atipicidade, por 

conseguinte, a extinção e arquivamento dos autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de extinção do feito, em 

consequência determino o arquivamento do mesmo com as baixas e 

anotações de estilo.

Comunique-se à Delegacia de origem.

Cientifique-se o Parquet.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81378 Nr: 3093-75.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI SOUZA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 17.872

 TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº. 3093-75.2017.811.0039

 CÓDIGO 81378

AUTOR DO FATO: SUELI SOUZA DE LIMA

Vistos em correição.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

o cometimento de crime, em tese praticada por SUELI SOUZA DE LIMA, 

nos moldes dos art. 161, §3°, e art. 163, caput, ambos do Código Penal 

que se processa exclusivamente mediante queixa-crime, cujo prazo para 

oferecimento é de 06 (seis) meses do dia em que se tem ciência do autor 

do fato, de acordo com o art. 103 do Código Penal.

Parecer ministerial às fls. 67/68 requereu o arquivamento do feito ante o 

não oferecimento de queixa-crime dentro do prazo decadencial.

É o necessário.

Decido.

Na presente hipótese, referido lapso temporal decorreu sem o 

oferecimento da peça processual em espeque, razão pela qual reconheço 

a decadência do direito de queixa, extinguindo a punibilidade da suposta 

autora dos fatos investigados, SUELI SOUZA DE LIMA, na forma do art. 

107, IV, c/c art. 103 c/c art. 161, §3°, todos do Código Penal, c/c art. 38 do 

Código de Processo Penal.

Ante o exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, sendo assim, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86733 Nr: 1015-74.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIANE DA SILVA CASIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ 

- OAB:MT 24.367-0

 TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 1015-74.2018.811.0039

 CÓDIGO 86733

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado a fim de se apurar o crime 

de injúria (ar. 140 CP), praticada, em tese, pela autora do fato SUZIANE DA 

SILVA CASIMIRO em face de ELAINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO PAZETE.

Como é cediço, o delito tipificado no artigo 140, caput, do Código Penal, por 

força do comando normativo disposto no artigo 145 do Código Penal, 

somente se processa mediante oferecimento de queixa-crime pelo 

ofendido.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que o fato sub examine nestes 
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autos ocorreu em 19 de janeiro de 2018, sendo que até a presente data – 

11 de setembro de 2018 - a ofendida não ofertou queixa-crime contra o 

autor dos fatos, portanto, ultrapassado o lapso decadencial de 06 (seis) 

meses.

Sendo assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado ao 

averiguado SUZIANE DA SILVA CASIMIRO com fulcro no disposto no art. 

107, inciso IV, do Código Penal, pela ocorrência do fenômeno da 

decadência, por conseguinte, determino o arquivamento do presente 

procedimento, sem prejuízo do disposto no art. 28 do Código de Processo 

Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Feitas as necessárias anotações e comunicações da CNGC, arquive-se.

P.R.I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79337 Nr: 1981-71.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UENDER HENRIQUE DA SILVA BIASOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19102

 TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 1981-71.2017.811.0039

 CÓDIGO 79337

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado em desfavor de UENDER 

HENRIQUE DA SILVA BIASOTO, visando apurar a prática, em tese, da 

infração penal prevista no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei n° 3.688/41 – 

Lei das Contravenções Penais.

Em análise aos autos, consta que o autor do fato acima citado aceitou a 

proposta de transação penal feita pelo douto Promotor de Justiça, tendo 

cumprido devidamente com a obrigação que foi acordada, conforme 

comprovante anexo aos autos.

É o relatório.

Decido.

Isso posto, tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente com a 

obrigação assumida, por analogia, ao disposto nos artigos 84 e artigo 89, 

§ 5º, ambos da Lei 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de UENDER 

HENRIQUE DA SILVA BIASOTO, em relação ao fato “sub judice”, não 

implicando este “decisum” em obstáculo à propositura de eventual ação 

civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92).

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20342 Nr: 504-91.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA APARECIDA BERTOLIN SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B

 AUTOS Nº. 504-91.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº. 20342.

Vistos.

 Inicialmente verifico que houve pedido expresso para que as 

comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos 

advogados indicados, conforme folha n. 252.

Deste modo, nos termos do artigo 272, §5º do Código de Processo Civil 

DECLARO NULOS todos os atos praticados após a prolação da decisão 

de fl. 389, em razão do desatendimento da publicação em nomes dos 

advogados indicados.

Outrossim, procedam-se às retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 43/2018-DF - ALTERAR a escala de plantões do mês 

de OUTUBRO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 43/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8992 Nr: 627-55.2008.811.0094

 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): Nestor Jandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NESTOR JANDT, Cpf: 43009018991, Rg: 

12R696725, Filiação: Jermano Jandt e Gertha B. I. Jandt, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, acima qualificado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente pareceres ou documentos 

elucidativos, para esclarecer a quantidae de mudas suficientes para 

reparar o dano ambiental provocado pelo executado

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação 

Civil Pública em desfavor do requerido. . I - DOS FATOS: O Ministério 

Público Estadual recebeu cópia do processo administrativo, o qual relata 

que no dia 25 de agosto de 2000, durante fiscalização realizada pelo 

IBAMA/MT, o Sr. Nestor Jandt foi autuado por transportar madeira sem a 

devida licença do órgão ambiental. II - DO DIREITO: A presente ação 

encontra respaldo no artigo 14, §1°, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 

1981. III - DOS PEDIDOS: a) condenação do réu; b)citação do requerido; c) 

seja julgado procedente os pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I - Defiro o pedido ministerial de fls. 135.II – 

INTIME-SE o requerido via edital, conforme pleiteado pelo MPE, nos termos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 744 de 760



da decisão de fls. 106/107.III - Decorrido o prazo que assiste ao requerido, 

nos termos do item “I” da decisão de fls. 106/107, dê-se cumprimento as 

demais determinações constantes em sobredita decisão.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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21541 Nr: 911-87.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco Gomes Ferreira, Lucimara 

Lesmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 237, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183759602

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Com efeito, em que pese à defesa não tenha se insurgido quanto à 

decisão que encerrou a fase probatória, nem mesmo quanto à devolução 

da missiva expedida à Comarca de Cuiabá/MT, tendo se manifestado 

apenas nesse momento, quando a acusação já apresentou seus 

memoriais, DEFIRO o pleito de fls. 454, visando não causar qualquer causa 

que se diga de cerceamento de defesa por este Juízo à defesa, e, assim, 

converter o julgamento em diligência, tal como pleiteado exclusivamente 

pela defesa. Posto isso, INTIME-SE a defesa para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o endereço atualizado de sua testemunha Daniele 

Leite de Barros Carvalho, ante a informação acostada às fls. 457, de que 

esta foi exonerada do quadro de servidores da POLITEC, não sendo 

encontrada pelo Sr. Oficial de Justiça quando da realização da diligência, 

sob pena de preclusão e, encerramento da fase probatória com abertura 

do prazo para apresentação de alegações finais, inclusive com a 

reabertura do referido prazo ao Ministério Público, caso haja a realização 

do ato deprecado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23398 Nr: 173-31.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA, 

Filiação: Maria Eva Pereira de Mendonça e Gilmar Nascimento de Oliveira, 

data de nascimento: 19/07/1999, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para que apresente 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ajuizou a presente ação em face do 

menor infrator. I - DOS FATOS: Consta que no dia 25/01/2015, Joab 

Cristyan Pereira de Oliveira subtraiu, para si, coisa alheia móvel 

consistente em uma motocicleta Honda, modelo POP 100, cor preta, placa 

NPO-1804, de propriedade de Carlos Aparecido da Silva. . II - DO DIREITO: 

A presente demanda encontra respaldos no artigo 155, §1°, do Código 

Penal Brasileiro. . . III - DOS PEDIDOS: Requer que o representado e seus 

responsáveis sejam intimados para audiência de apresentação e, ao final, 

aplicação de medida socioeducativa.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I - Defiro o pedido ministerial de fls. 63.II – 

INTIME-SE o apelado via edital, conforme pleiteado pelo MPE, nos termos 

da decisão de fls. 53.III - Decorrido o prazo legal das contrarrazões, 

certifique e remetam-se os autos ao E. TJMT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Ciência ao MPE.

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, 08 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.: 6892 Nr: 1902-44.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO BATISTA DE CARVALHO, Cpf: 

10038515920. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT em face de ANTONIO 

BATISTA DE CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU do imóvel n° 001.03.087.016.001, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3377/2000, 3378/2000, 

3379/2000, 3177/2001 (MAIS 5 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2000

 - Valor Total: R$ 1.549,87 - Valor Atualizado: R$ 1.549,87 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir 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. 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, 02 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 20526 Nr: 812-54.2012.811.0094

 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): Antonio Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO AZEVEDO, Cpf: 94603677120, 

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: 07/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ANTONIO AZEVEDO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel 

001.04.01A.005.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3625/2010, 1315/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 682,80 - Valor Atualizado: R$ 682,80 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir 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. 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, 02 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23072 Nr: 522-70.2012.811.0019

 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: Irani Zanoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Giorgi, Valdeci Alves da Silva, 

Sady Casonatto, Valdemar Candido da Silva, Darci José Trentini, Valderi 

Alves da Silva, Agenor Casonatto, Tarciso Giorgi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - 

OAB:MT/13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 PR, 

Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerida, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos documentos 

juntados ás fls. 578 e verso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23850 Nr: 447-92.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BERTOLO TRANSPORTES - ME, João Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos documentos 

juntados ás fls. 217/220, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11384 Nr: 135-58.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Fátima Morais de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para informar os dados bancários da conta 

corrente, para expedição de alvará judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 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: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, na 

pessoa des seus advogados, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da Décima Vara Civel de Cuiabá/MT, para inquirição 

da testemunha Antonio de Paula Ferraz Nogueira, que se realizará no dia 

27/11/2018, às 16h15min., bem como, intimar a parte requerente, acerca 

da decisão proferida e juntada a estes autos às fls. 655.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9443 Nr: 311-08.2009.811.0094

 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 Lopes Maroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao(s) 

advogado(s) de defesa, para manifestaçãonos termos do artigo 422, no 

prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado ás fl. 400.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25128 Nr: 328-97.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Pereira de Souza, Francisco Gomes 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao(s) 

advogado(s) de defesa, considerando o retorno dos autos da segunda 

instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9353 Nr: 221-97.2009.811.0094

 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: Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento das guias de distribuição das 

CARTAS PRECATÓRIAS expedidas nos autos, para as Comarca de 

Cuiabá - MT, para citação da confrontante Luciene Pacheco Sampaio 

Saldanha, bem como sua juntada aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 41/2018-DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE TAPURAH-MT, no uso de suas 

atribuições

legais,

Considerando o Ato n. 834/2018-DRH, que nomeou o Senhor GABRIEL 

ROSA DE OLIVEIRA, para o cargo de Técnico Judiciário desta comarca;

Considerando que nesta data, o candidato nomeado entrou em exercício 

no cargo para o qual foi nomeado;

R E S O L V E:

Art. 1º Lotar o servidor GABRIEL ROSA DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário, 

na Secretaria da Vara Única desta Comarca, a partir desta data.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Intime-se. Cumpra-se encaminhando cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tapurah-MT,25 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40247 Nr: 700-43.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inserto na denúncia criminal, e o faço para 

ABSOLVER Edvanio Firmino da Silva, da imputação do crime de estupro de 

vulnerável (art. 217-A do CP), contra a vítima Sara Ramires Oliveira 

Pereira.Transitada em julgado, arquive-se.P.R.I.C.Tapurah (MT), 2 de 

novembro de 2017.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46869 Nr: 2331-51.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZARIA E SORVETERIA SANTA TEREZINHA 

LTDA, Adair José Ascari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto as devoluções 

das correspôndencias de citação devolvidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 86-96.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Borges de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA RODRIGUES HASSE - 

OAB:OAB/MT 12537, Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do acusado para no prazo de 5 

dias apresentar endereço atualizado da testemunha Antõnio Pereira de 

Oliveira Filho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61394 Nr: 67-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceres Representações Agrícola EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro André Gomes, CARMEN VANDERLEIA 

GOMES, SANTO FLECK GOMES, Andréia Gomes, Janderson Daniel 

Gomes, ANDRE MAURICIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 319,80, em favor do Oficiala da 

Justiça Pamella Daiane Meinerz, 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, em conformidade com o requerimento a fl. 24/25, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49422 Nr: 1258-10.2015.811.0108

 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): GELSON TADEU GOBBI - ME, GELSON TADEU 

GOBBI, JOCIMARA DE ARRUDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seus procuradores, 

para manifestação no prazo de 15 dias quanto ao auto penhora e 

avaliação as fl. 43/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59548 Nr: 2058-67.2017.811.0108

 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): Agildo Tadeu Gil Prates, NICOLLE GUIMARAES 

PRATES, PABLIA GUIMARAES PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se nos autos quanto 
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a certidão negativa de citação dos executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41763 Nr: 649-95.2013.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARLENE BAUNGARTNER SIMINSKI, ARLLAN 

ALEXSANDRO SIMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerente é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte embargada, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20124 Nr: 1159-21.2007.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Caminski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Impulsiono os autos para intimar o patrono do acusado para no prazo de 2 

dias para apresentar contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58202 Nr: 1273-08.2017.811.0108

 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: ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo sem a devolução dos autos em 

secretaria, impulsiono-os novamente promover a intimação do douto 

procurador Dr. FERNANDA DENICOLO, OAB 17713, para no prazo de 3 

dias proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 431 

da CNGC, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa as penas e art. 234, §2°, com a consequente formalização do 

procedimento de busca e apreensão de autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 61818 Nr: 312-33.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Airton Basilio Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos n°: 312-33.2018.811.0108 (Código 61818)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: José Airton Basilio Vieira

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (f.139), 

intimem-se a Acusação e a Defesa para apresentar rol de testemunhas 

que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em 

que poderão juntar documentos e requerer diligências, nos termos do 

artigo 422 do Código de Processo Penal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

 Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64246 Nr: 1828-88.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/O

 A seguir, o MM. Juiz deliberou: “Considerando a impossibilidade de 

realização da audiência pela ausência justificada do Ministério Público, 

redesigno a audiência para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13h. 

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para que informe o 

endereço das testemunhas faltantes. Intime-se a vitima e as testemunhas. 

Requisitem-se os Policiais Militares e o preso. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se o advogado do acusado pelo DJE. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 50835 Nr: 1976-07.2015.811.0108

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdC, SBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1976-07.2015.811.0108 (Código 50835)

Autor: Conselho Tutelar de Tapurah

Requeridos: Sandra Bressiani Ortiz e Outro

MEDIDA DE PROTEÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.259), e, considerando que o 

Defensor Público atua em defesa da parte requerente, nomeio para 

patrocinar a defesa técnica do requerido o(a) advogado(a) EDY WILSON 

PICCINI, OAB/MT 4.950.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios ao causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 8 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se o causídico nomeado para postular o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira 

(f.258).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 18 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51662 Nr: 352-60.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELITA LOPES DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 
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OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MS 8.270, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT Nº8506-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 07/11/2018 

(quarta-feira), a partir das 16h00min, no Hospital Municipal de Terra Nova 

do Norte/MT, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 531-23.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO, 

TMGM, ELAINE GONÇALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CARLOS KICHINER DE MOURA, 

ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA, NEIVA JOSEFINA KISCHENER, 

ALBAIR JOSÉ BONAFIN, MARCELO ELIAS BONAFIM, ZELMIRA MARILIA 

CITON BONAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que autorizada pela ordem de serviço 04/2013, intimo o 

requerido, para caso queira manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca dos documentos trasladados de fls. 350-414 (prova emprestada 

dos autos 50153).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33798 Nr: 58-18.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO -CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEACIR CONTABILIDADE, DEACIR ROQUE 

CASARIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885 OAB/MT, RUBENS MATTOSO RIBEIRO - OAB:12326/MT, 

TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fl. 64. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54696 Nr: 1311-94.2014.811.0085

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENUIR DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, 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 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 23 e verso. Fica 

cientificado(a) de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do 

Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55795 Nr: 624-83.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:18-308-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR KARASIAKI - 

OAB:16837/OAB-MT, RAFAELA KARASIAKI - OAB:OAB/MT 19766

 Certifico e dou fé, que passo neste ato a INTIMAR A PARTE 

DEVEDORA/REQUERIDA, conforme determinação de fls. 86/87, a seguir 

transcrita: " (...) I. Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte 

devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido 

um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que 

efetue o pagamento do débito às fls. 214/215 acrescido de eventuais 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou 

sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 

523, §1ºe §2º do NCPC. II. Deverá constar da intimação que decorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52470 Nr: 1124-23.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ADAIANE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação doAUTOR para 

vista das fls. 107/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63552 Nr: 337-18.2018.811.0085

 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: ARI SIMÃO GAITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 
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DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 07/11/2018 

(quarta-feira), a partir das 16h00min, no Hospital Municipal de Terra Nova 

do Norte/MT, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63479 Nr: 305-13.2018.811.0085

 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: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 07/11/2018 

(quarta-feira), a partir das 16h00min, no Hospital Municipal de Terra Nova 

do Norte/MT, consignando ainda que a intimação da parte autora será 

realizada na pessoa do seu advogado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-54.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº: 1000090-54.2017.8.11.0085 Vistos. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se Terra Nova do Norte, 05 

de outubro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-21.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY JANES RAUBER ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE - MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TERRA NOVA DO 

NORTE 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: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE 

TERRA NOVA DO NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-25.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE - MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA 

NOVA DO NORTE - MT CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEAO 

RUFINO PROCESSO n. 1000219-25.2018.8.11.0085 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO PEDRO DA SILVA Endereço: 10º AGROVILA EM FRENTE 

AO COLÉGIO, S/N, ZONA RURAL, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AV. GETULIO 

VARGAS, 1300, - DE 3089/3090 AO FIM, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-000 Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 13/12/2018 Hora: 13:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. TERRA NOVA DO NORTE - MT, 25 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: 1000065-07.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA CAMILO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000065-07.2018.8.11.0085 Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Considerando a desistência recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 04 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-69.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA EVANGELISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1000035-69.2018.8.11.0085 Vistos. A parte promovente 

ajuizou ação “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e 

Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar de 

Tutela Antecipada” alegando ter sido vítima de fraude contratual. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata suspensão dos 

descontos em seu benefício previdenciário, enquanto perdurar o feito. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela empresa promovida, entendo que este fator é 

suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se 

trata de prova de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste 

momento, presumir os fatos em seu favor. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, pois suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do 

bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos 

autos, que dão conta que vem sendo realizados descontos na 

aposentadoria da requerente, mesmo diante da aparente ausência de 

contratação com a requerida. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, que vê 

sua aposentadoria sendo reduzida em virtude de serviços que, em tese, 

não contratou. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para 

DETERMINAR, que a parte promovida, se abstenha imediatamente de 

efetuar descontos no benefício previdenciário da parte promovente até o 

julgamento final da lide, sob pena de multa fixa de R$100,00 (cem reais), 

por mês de desconto indevido. DEIXO consignado que caracterizará 

descumprimento da ordem judicial e a consequente incidência da multa, se 

entre a data da intimação desta decisão e pagamento do benefício tiver 

decorrido mais de 20 dias. Tendo em vista a hipossuficiência financeira da 

parte requerente, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. DETERMINO que se 

designe, de acordo com a pauta da conciliadora, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Terra Nova do Norte, 05 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean 

Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-69.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA EVANGELISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE - MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA 

NOVA DO NORTE Av. Clovis Felicio Vetoratto, 1000, Centro, Terra Nova 

do Norte - MT - CEP: 78505000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN 

PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 1000035-69.2018.8.11.0085 Valor da 

causa: $20,228.60 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO 

DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA ANTONIA EVANGELISTA DO 

PRADO Endereço: rua maranhão, 78, centro, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: RUA DA ASSEMBLÉIA, 93, - LADO ÍMPAR sala 1402, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-001 Senhor(a): MARIA ANTONIA 

EVANGELISTA DO PRADO 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: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 24/01/2019 Hora: 16:00 

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. 

Terra Nova do Norte - MT, 25 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 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-62.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000029-62.2018.8.11.0085. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SILVA 

VASCONCELOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Considerando o petitório de ID n. 14062808 e, ante ao fato 

do digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO 

o pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta 

bancária ora informada. INTIME-SE pessoalmente a parte autora acerca do 

levantamento dos valores ao douto causídico e, após, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Sem custas. P.R.I.C. Considerando a desistência 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 25 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-83.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000047-83.2018.8.11.0085. REQUERENTE: MARCIA ADRIANA TEIXEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Considerando o petitório de ID n. 13202759, INTIME-SE a 

parte reclamada para que retifique-se a conta bancária, ora informada. 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que tenha ciência acerca do 

petitório de ID retrocitado. Sem custas. P.R.I.C. Considerando a desistência 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 25 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-39.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BERNARDO KLAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000037-39.2018.8.11.0085. REQUERENTE: ADRIANA BERNARDO 

KLAUSS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição 

em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Considerando o petitório de ID n. 14040248 e, ante a fato da digna 

advogada possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária ora 

informada. INTIME-SE pessoalmente a parte autora acerca do 

levantamento dos valores à douta causídica e, após, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Sem custas. P.R.I.C. Considerando a desistência 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 25 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-16.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TERRAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000196-16.2017.8.11.0085. REQUERENTE: LUIZ TERRAS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em 

todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos. Sem custas. P.R.I.C. Considerando o petitório de ID n. 14036802, 

INTIME-SE a parte reclamada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 
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dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 25 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-63.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE - MT JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA 

NOVA DO NORTE Av. Clovis Felicio Vetoratto, 1000, Centro, Terra Nova 

do Norte - MT - CEP: 78505-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN 

PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 1000070-63.2017.8.11.0085 Valor da 

causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CELSO DE ALMEIDA Endereço: AC NOVA GUARITA, AVENIDA DOS 

IMIGRANTES 618, CENTRO, NOVA GUARITA - MT - CEP: 78508-971 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): CELSO DE ALMEIDA 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: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 31/01/2019 Hora: 14:00 

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. 

Terra Nova do Norte - MT, 25 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-07.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA CAMILO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº 1000065-07.2018.8.11.0085 Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Considerando a desistência recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 04 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-60.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA APARECIDA GARRE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº 1000109-60.2018.8.11.0085 Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Considerando a desistência recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 04 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-83.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ALCIDES PAGLIOCO DE SOUZA (REQUERENTE)

SALATIEL DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE APARECIDA MAZARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Processo nº 10000004-83.2017.8.11.0085 Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, 

cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, tendo em vista que a parte autora pugnou pela desistência do 

feito, com a concordância da parte requerida. Dessa feita, HOMOLOGO o 
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pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60670 Nr: 342-98.2017.811.0077

 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: Agropecuária Pessoê Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seleta Industria e Comercio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andessa Armelin - OAB:57439, 

Marcelo Alves Puga - OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carina Cristina França 

Soares - OAB:17.659/0, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358, 

Rogério Pinheiro Crepaldi - OAB:6.616

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL formulado 

por AGROPECUÁRIA PESSOÊ LTDA na presente AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor de SELETA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Com relação ao PEDIDO CONTRAPOSTO, julgo-o extinto, sem 

resolução do mérito, nos termos da fundamentação e conforme art. 485, 

IV e VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, em razão da ausência de previsão legal de 

condenação em honorários no pedido contraposto (art. 85, § 1º, do 

CPC).P.R.I. Transitada em julgado e nada requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 1464-49.2017.811.0077

 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: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar Contestação no prazo legal, em conformidade a 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63704 Nr: 197-08.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Macedo de Santana Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para manifestar se no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 51214 Nr: 1045-05.2012.811.0077

 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: Euclides Bonifacio Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intemem-se as partes para que se manifeste quanto ao julgamento do 

Recurso Especial ás fls. 162/189.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2513 Nr: 257-06.2003.811.0077

 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 Maria Alves, José Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22.819 / PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 361.

Para evitar futura alegação de nulidade, expeça-se novo edital com a 

informação da existência da prenotação da Escritura Pública de Compra e 

Venda em nome do Sr. Acácio Neves Francisco, e com as novas datas 

dos leilões.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54223 Nr: 816-74.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves Ferreira, Sylvio Gabriel de 

Oliveira Rodrigues, Adão Gomes de Sá, Ronildo Mendes da Silva, João 

Batista Novais de Oliveria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 [...]DESPACHOVistos, etc.Trata-se de ação penal movida em desfavor de 

RENATO ALVES FERREIRA, SYLVIO GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

RONILDO MENDES DA SILVA, JOÃO BATISTA NOVAIS DE OLIVEIRA e 

ADÃO GOMES DE SÁ.Todos os acusados já foram citados pessoalmente, 

e ocorreu o seguinte:a) SYLVIO GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 

apresentou resposta à acusação por meio do advogado constituído Dr. 

André Henrique Barbosa da Silveira, sem arguir preliminares, requerendo 

apenas a expedição de ofício à Escola Ricardo Franco para que forneça 

as imagens de vigilância referente aos dias dos fatos propriamente ditos; 

além de ter arrolado como testemunhas a Sra. Janaína Rodrigues de Lara; 

Germana de Campos Oliveira, Maria Medeiros de Oliveira e o Sr. Sylvio 

Rodrigues;b) JOÃO BATISTA NOVAIS DE OLIVEIRA apresentou resposta 

à acusação por meio do advogado constituído Dr. Alinor Sena Rodrigues, 

sem arguir preliminares;c) ADÃO GOMES DE SÁ apresentou resposta à 

acusação por meio do advogado constituído Dr. Alinor Sena Rodrigues, 

sem arguir preliminares;d) RENATO ALVES FERREIRA não apresentou 

resposta à acusação e pediu a nomeação da Defensoria Pública.e) 

RONILDO MENDES DA SILVA não apresentou resposta à acusação e 

pediu a nomeação da Defensoria Pública.Apesar de terem sido nomeados 

advogados dativos para os acusados RENATO e RONILDO, os advogados 

nomeados não apresentaram qualquer peça.Chamo o feito à ordem.1- 

DESCONSTITUO os advogados dativos [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65997 Nr: 1485-88.2018.811.0077
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Policia Civil de Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte impetrante para comprovar o recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30634 Nr: 1734-20.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Dito isso, devidamente fundamentada a dispensa do exame, e com fulcro 

nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei 

de Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, CONCEDO ao 

recuperando o benefício da progressão do regime fechado para o 

SEMIABERTO (...) DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIANa ocasião da soltura, 

intime-se o reeducando para comparecer à AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA que 

designo para o dia 25/10/2018, às 15h00min, na sala de audiências da 

Vara de Execuções Penais do Fórum desta Comarca.Cientifique-se o 

reeducando que o não comparecimento à audiência admonitória ou o 

descumprimento das condições acima impostas acarretará a regressão 

para o regime fechado e decretação de sua prisão.DO NOVO CÁLCULO 

DE PENAELABORE-SE um novo cálculo de pena, tendo como data-base 

para progressão de regime a data da audiência admonitória, intimando as 

partes para manifestação acerca do referido cálculo. Após, voltem os 

autos conclusos para homologação.Cientifiquem-se a Defesa e o 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63709 Nr: 201-45.2018.811.0077

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLNV, WLNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]DESPACHOVistos, etc.Trata-se de ação penal movida em desfavor de 

RENATO ALVES FERREIRA, SYLVIO GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

RONILDO MENDES DA SILVA, JOÃO BATISTA NOVAIS DE OLIVEIRA e 

ADÃO GOMES DE SÁ.Todos os acusados já foram citados pessoalmente, 

e ocorreu o seguinte:a) SYLVIO GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 

apresentou resposta à acusação por meio do advogado constituído Dr. 

André Henrique Barbosa da Silveira, sem arguir preliminares, requerendo 

apenas a expedição de ofício à Escola Ricardo Franco para que forneça 

as imagens de vigilância referente aos dias dos fatos propriamente ditos; 

além de ter arrolado como testemunhas a Sra. Janaína Rodrigues de Lara; 

Germana de Campos Oliveira, Maria Medeiros de Oliveira e o Sr. Sylvio 

Rodrigues;b) JOÃO BATISTA NOVAIS DE OLIVEIRA apresentou resposta 

à acusação por meio do advogado constituído Dr. Alinor Sena Rodrigues, 

sem arguir preliminares;c) ADÃO GOMES DE SÁ apresentou resposta à 

acusação por meio do advogado constituído Dr. Alinor Sena Rodrigues, 

sem arguir preliminares;d) RENATO ALVES FERREIRA não apresentou 

resposta à acusação e pediu a nomeação da Defensoria Pública.e) [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51821 Nr: 1666-02.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Widisley Kenio Solis da Cruz, Romário Miranda 

Pachuri, Wellington Santiago Solis da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - 

OAB:17659/O, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 Vistos, etc.

1- EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Sapezal/MT para 

interrogatório do acusado WIDISLEY KENIO SOLIS DA CRUZ (endereço fls. 

115).

2- EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Pontes e Lacerda/MT 

para otiva da testemunha Adriane Ribeiro Leite (endereço fls. 115).

3- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/01/2019, às 

14h15min para tomada das declarações da vítima Fabio Costa da Silva e 

interrogatório do réu ROMARIO MIRANDA PACHURI (endereço fls. 115).

4- Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57027 Nr: 790-42.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wando Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, OAB/MT nº 11.269, para a 

defesa do réu WANDO MACIEL ARANHA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54554 Nr: 1037-57.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Navarro Camilo, Alessandro João da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, OAB/MT nº 11.269, para a 

defesa do réu RENATO NAVARRO CAMILO e ALESSANDRO JOÃO DA 

SILVA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036726/10/2018 Página 755 de 760



Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58370 Nr: 433-28.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cambara Ayala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

DA AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 11/12/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expeça-se mandado de intimação do réu no endereço de fls. 227.

Simultaneamente, expeça-se edital de intimação, haja vista a informação 

de que se evadiu para a Bolívia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56818 Nr: 700-34.2015.811.0077

 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: Pablo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

1- Revogo a última parte da decisão de fls. 86.

EXPEÇA-SE ALVARÁ ELETRÔNICO para levantamento, pelo perito, da 

quantia depositada às fls. 79.

2- Com muita insatisfação e desprazer certifico que numerei nesta data as 

folhas 78, 79 e 80 dos autos, as quais não estavam numeradas.

Deixo consignado nos autos o desapontamento deste Magistrado com a 

falta de interesse e compromisso com o serviço do funcionário que, 

mesmo tendo percebido que as fls. 78, 79 e 80 não foram numeradas, 

NÃO SE DIGNIFICOU A NUMERÁ-LAS, mas solenemente as ignorou e 

NUMEROU AS FOLHAS 81/86.

Seja lá quem for o funcionário – e sequer quero saber – certamente não 

irá adiante na sua vida profissional.

3- Defiro o pedido de fls. 88/89 e restituo o prazo de 15 (quinze) dias para 

a ré se manifestar acerca do laudo pericial.

Após, conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 690-92.2012.811.0077

 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: Eliezer de Moura Lima, Sônia do Carmo Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Adriana Sabino 

Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MOURA BORGES - 

OAB:839-A, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A

 Ante o exposto, com fundamento nos art. 55, §3º, e art. 313, V, a, do 

Código de Processo Civil, determino a reunião (apensamento) das ações 

de usucapião e sua suspensão até o julgamento da Ação Rescisória nº 

42475/2013, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Com fulcro no princípio da economia processual, deixo de 

determinar a prática de novos atos processuais durante o período de 

suspensão, pois há risco de que venham a ser inúteis.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28585 Nr: 1256-46.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Oliveira & Montebeler Ltda, Ismael Cecilio 

Tetila, Pedro Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Infante - OAB:75.614/SP

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para processamento e julgamento do recurso de apelação e 

recurso adesivo, com as homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64851 Nr: 808-58.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hantunis Rafael Neto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

Com fulcro no art. 40 do Código de Processo Penal, considerando que 

chegou ao conhecimento deste juízo que o acusado, de dentro da Cadeia, 

enviou mensagens ameaçadoras à vítima, por meio de celular, do que foi 

lavrado Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia desta Comarca, 

determino a intimação do Ministério Público para que informe acerca do 

ocorrido e junte aos autos cópia do Boletim de Ocorrência, sem prejuízo da 

tomada de outras providências que entender cabíveis.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/12/2018, às 

09h00min.

Intimem-se o réu, 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.: 64851 Nr: 808-58.2018.811.0077

 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): Hantunis Rafael Neto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

Com fulcro no art. 40 do Código de Processo Penal, considerando que 

chegou ao conhecimento deste juízo que o acusado, de dentro da Cadeia, 

enviou mensagens ameaçadoras à vítima, por meio de celular, do que foi 

lavrado Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia desta Comarca, 

determino a intimação do Ministério Público para que informe acerca do 

ocorrido e junte aos autos cópia do Boletim de Ocorrência, sem prejuízo da 

tomada de outras providências que entender cabíveis.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/12/2018, às 

09h00min.

Intimem-se o réu, 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.: 54554 Nr: 1037-57.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Navarro Camilo, Alessandro João da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Considerando que o réu RENATO NAVARRO CAMILO foi intimado 

pessoalmente da data desta audiência e não compareceu, declaro sua 

revelia, sendo desnecessário seu interrogatório.

Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Rozana Pereira 

Soares Nava e da testemunha Fausto Juliano Moura.

Remeta-se a Carta Precatória para interrogatório do acusado 

ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, preso no CDP de Pontes e Lacerda em 

razão de outro processo, que se encontra na contracapa dos autos.

Após, vista às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54554 Nr: 1037-57.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Navarro Camilo, Alessandro João da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2017, às 

14h00min.

 Intimem-se o réu, 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.: 62280 Nr: 1173-49.2017.811.0077

 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: Posto Papaleguas LTDA, Anderson Gláucio Andrade & 

Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubney Cano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - 

OAB:15.463/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor, por meio de publicação no DJe em nome de seu 

advogado constituído, para pagar o valor apontado pela parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos.

Caso o devedor seja representado pela Defensoria Pública, deverá ser 

intimado pessoalmente por carta com aviso de recebimento ou mandado, 

além da intimação pessoal do Defensor Público.

Caso o devedor tenha sido citado pessoalmente na fase de conhecimento 

e seja revel, deverá ser intimado pessoalmente por carta com aviso de 

recebimento ou mandado.

Caso o devedor seja revel citado por edital, deverá ser intimado por edital 

e intimado o curador especial nomeado nos autos.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113204 Nr: 1793-20.2016.811.0102

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125519 Nr: 2458-65.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BENASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2458-65.2018.811.0102

Código n°: 125519

Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 23 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125896 Nr: 2662-12.2018.811.0102

 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: MRDO, GPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2662-16.2018.811.0102

Código n. 125896

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial, proposta por 

GRAZIELI PENASSOL DE OLIVEIRA e MARIO ROSA DE OLIVEIRA, no qual 

as partes pactuaram quanto à dissolução do casamento, informando 

ainda, não haverem filhos, tampouco bens a partilhar.

 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 GRAZIELI 

PENASSOL.

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 desta Comarca de Vera/MT, 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, 22 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125909 Nr: 2673-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU CHIODI, FELIPE GUSTAVO CHIODI, 

ELIANE TEREZINHA FRESCURA CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2615-38.2018.811.0102

Código nº: 125811

 Vistos, etc.

Com efeito, verifica-se que a parte autora juntou aos autos comprovante 

de pagamento com numeração diversa da guia de custas processuais, 

conforme certificado à ref. 02.

 Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente comprovante de pagamento equivalente à guia de custas 

gerada para o presente feito (numeração única 01315.309.09.2018-0), 

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, 22 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125214 Nr: 2310-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 DESIGNAÇÃO JULGAMENTODiante de todo o exposto, dou por preparado 

o processo. Não há nulidades a sanar, nem diligências a serem realizadas. 

Determino que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, no 

dia 17 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 09 HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL 

DA COMARCA DE VERA/MT.Intime-se, pessoalmente, o réu, bem como 

REQUISITE-SE a sua presença à Direção da Cadeia Pública de Sorriso/MT, 

que deverá adotar as providências necessárias para que o detento 

compareça, devidamente escoltado, perante o Tribunal do Júri, na data, 

horário e local acima designados, devendo a escolta permanecer no local 

até o término da sessão, bem como proceder à remoção do detento até à 

referida penitenciária, em caso de condenação e manutenção da prisão 

preventiva.Providencie o cartório a intimação pessoal dos jurados e das 

testemunhas arroladas pelas partes, para comparecimento ao júri 

designado na data supracitada, a ser realizado no local acima 

designado.Forme-se expediente com cópias do exame do corpo de delito, 

mapa topográfico de lesões, decisão de pronúncia e do relatório do 

processo, a fim de ser entregues aos jurados.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE expedindo o necessário.INTIME-SE.Vera/MT, 24 de 

outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão 

preventiva do réu ANDERSON JOSÉ PADILHA DE LIMA. Nada obstante, 

com fundamento no artigo 319, III, do Código de Processo Penal, 
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ACRESCENTO às medidas cautelares aplicadas na decisão de ref. 131 

(HC 1010714-92.2018.8.11.0000), a proibição de o réu ANDERSON JOSÉ 

PADILHA DE LIMA manter contato com quaisquer das testemunhas 

arroladas pela acusação, ficando o acusado ciente de que o 

descumprimento poderá importar na sua prisão (art. 282, § 4º, do CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116080 Nr: 1245-58.2017.811.0102

 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: ADENILSON MAROCCO, MARINÊS FÁTIMA GALLI 

MAROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda - 

COMICEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogadao da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos autos acerca do AR devolvido de ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116860 Nr: 1558-19.2017.811.0102

 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: ODILA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, CELIO ROBERTO 

JARDIM DE SOUZA, JOSE LUIS HOCHSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GARCIA BRUSCAGIN - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:MT/17545-O

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 43, a 

qual informou a citação negativa do confinante Celio Roberto Jardim de 

Souza
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDDICIÁRIO 
COMARCA DE NORTELANDIA 

 
 

EDITAL N.º 05/2018 - DF 
 
 
A Doutora Marina Carlos França MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 
Nortelândia, Estado de Mato Grosso, em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 
legais.  
 
1.  Torna Publico a relação definitiva dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 
para Estágio Curricular Remunerado e formação de cadastro de reserva para estudantes 
de nível médio da Comarca de Nortelândia- MT. 

 
CLASSIFICAÇÃO N°  INSCRIÇÃO NOTA 

1º 014 - Lucas Vinícius de Souza Braatz 8,50 

2º 009 - Isabela Alves Brito 6,50 

3º 037 - Matheus Fellipe Meira Miranda 6,50 

4º 030 - Andryel Antônio Amaral Ferreira de Souza 5,50 

5º 020 - Jose Victor Gomes Andrade 5,50 

6º 042 - Marcelo Marins de Souza 5,50 

7º 024 - Geovane Gabriel de Jesus Messias 5,25 

8º 035 - Rafaella Silva Moraes dos Santos 5,25 

9º 001 - Karolayny Araújo de Magalhães 5,00 

10º 018 - Luana Beatriz Sales da Costa 5,00 

11º 019 - Cecilia Santos Silva  5,00 

12º 044  - Wesley Aparecida Lemes da Cruz 5,00 

13º 040 - Raul Sacchetto Altran 5,00 

 

2. O critério de desempate se deu em razão de idade. 
 
3. A homologação do Processo Seletivo será realizada pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
4. Para contratação do Estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos: 
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo. 
b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação de ensino médio, 
atestados pela Instituição de Ensino. 
c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos. 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte cedente do estágio e a 
instituição de ensino; 
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e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no 
Termo de Compromisso. 
 
5. Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio 
Curricular da Coordenadoria de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso, obedecendo à ordem de classificação e número de vagas 
existentes. É responsabilidade do candidato informar qualquer alteração de dados, por 
meio do e-mail divisao.estagio@tjmt.jus.br. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu (Ana Luzia Rodrigues Barros da Silva) Gestora Administrativa III, o 
digitei. 
 
Nortelândia, 25 de outubro de 2018.  
 
 
MARINA CARLOS FRANÇA 
JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 
 

 
5º PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA 

COMARCA DE POCONÉ-MT.  

 

EDITAL N.º 004/2018/DF 

 

De ordem da Exma. Dra. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de Poconé Estado de Mato Grosso, torno público o Gabarito Preliminar 

da prova realizada no dia 21.10.18, em conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 

16.06.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico 

nº 8.813, em 17.06.2012 e Edital nº 001/2018/DF de 19.07.2018 publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico n. 10.299 de 20.7.2018, deste Juízo: 

 

 
GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DE ENSINO SUPERIOR 

 
 

Língua 
Portuguesa 

Raciocínio 
Lógico 

Informática Direito Civil e 
Processual Civil 

Direito 
Processual 

Penal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

A 
D 
B 
A 
B 
A 
A 
ANULADA 
D 
D 

11 
12 
13 
14 
15 
 

D 
B 
B 
C 
C 
 

16 
17 
18 
19 
20 

D 
B 
C 
C 
D 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

B 
ANULADA 
C 
B 
C 
B 
A 
D 
D 
A 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

A 
B 
B 
C  
C 
D 
D 
C 
B 
C 
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GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DE ENSINO MÉDIO 
 

Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Raciocínio lógico Noções de Informática 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
 

D 
C 
D 
D 
A 
D 
B 
D 
C 
C 
 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

C 
D 
A 
A 
B 
D 
C 
D 
B 
B 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

D 
B 
D 
E 
C 
D 
B 
E 
B 
D 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 

B 
D 
B 
B 
A 
C 
E 
D 
C 
E 
 

 
Tendo em vista a inconsistência constatada no presente certame, relativo ao Processo 

Seletivo de Nível Superior, quanto às respostas das questões n. 8 e 22, existentes nos 

cadernos de prova e gabarito, DECLARA-SE nula as questões apontadas, dada as 

irregularidades constatadas. 

Observação: 

1. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da 

prova deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do 

Edital; 

2. Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá protocolar junto ao Fórum 

desta Comarca de Poconé/MT, sito Avenida Dom Aquino nº 372 – Centro; 

3. O recurso interposto fora do prazo não será reconhecido, sendo considerada, para 

tanto, a data da interposição no endereço acima indicado; 

4. Não será aceito recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 

do previsto; 

5. O Gabarito poderá ser alterado em função de eventual recurso impetrado, e as provas 

serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. 

6. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 

pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 

recorrido; 

7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 

de gabarito oficial definitivo. 
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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 átrio do Fórum e publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico. 

 

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, em 25 de 

outubro 2018. Eu, (Aroldo Júnior) Gestor Administrativo, que o digitei e assino. 

 

Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito - Diretora do Foro 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATOO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SAPEZAL 

 
P O R T A R I A  N.º 43/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. 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 o requerimento dos servidores, solicitando alteração na escala de plantão; 
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala de plantões do mês de OUTUBRO/2018 como abaixo relacionado: 

 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA 
28/09/18 (19h) 
a 
01/10/18 (12h) 
 

Dr. Marcos T. Agostinho 
Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Rafael Mendes da Silva 
Francisco José 
Medeiros 
Menezes 

05/10/18 (19h) 
a 
08/10/18 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da 
Serra) 

Élcio Alves Antônio dos 
Santos 

11/10/18 (19h) 
a 
15/10/18 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão 
(Vara Única de Sapezal) Hillary Sokoloski Luglio Ítalo Rodrigues 

da Cunha Neto 

19/10/18 (19h) 
a 
22/10/18 (12h) 
 

Dra. Anna Paula Gomes de 
Freitas  
(2ª Vara Criminal Tangará da 
Serra) 

Marcos Luciano Elly Antônio dos 
Santos 

26/10/18 (19h) 
a 
29/10/18 (12h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva  
(1ª Vara Criminal Tangará da 
Serra) 

Rafael Mendes da Silva Ítalo Rodrigues 
da Cunha Neto 

30/10/18 (19h) 
a 
31/10/18 (19h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva  
(1ª Vara Criminal Tangará da 
Serra) 

Marcos Luciano Elly Ítalo Rodrigues 
da Cunha Neto 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 23 de outubro de 2018.                                    
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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